
 

 

 

 
 

  

Systemanalys av termisk samverkan 
mellan solceller och värmepump i 
flerbostadshus 
Modellering och scenarioanalyser av innovativa systemutformningar samt  

väderförhållanden med fokus på energi, klimat och ekonomi  

System analysis of thermal cooperation between photovoltaics and exhaust air 

heat pump in apartment buildings 

Modeling and scenario analysis of innovative system configurations and weather 

conditions with focus on energy, climate and economy 

 

Gustav Green 

 

 

 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap; Miljö- och energisystem 

Examensarbete för Civilingenjörsexamen i energi- och miljöteknik 

Avancerad nivå, 30 hp 

Handledare: Jonas Berghel 

Examinator: Roger Renström 

2018-06-18 



 

  



 

Sammanfattning 

 

Att arbeta mot minskad klimatpåverkan är centralt i dagens samhälle och ett måste 

för en hållbar utveckling. Ett omdiskuterat område är utfasningen av äldre, fossilt 

baserad, elproduktion för att ge plats åt förnybar elproduktion. Det vill säga ”grön 

el”. Solceller, en typ av grön el, har under de senaste åren blivit billigare. Detta kan 

ses på den ökade installerade effekten varje år bland flerbostadshus från att Sverige 

började med ekonomiska bidrag till solceller år 2006. Solceller får en ökad verk-

ningsgrad av högre instrålning men även av en lägre celltemperatur. Samtidigt gyn-

nas värmepumpar, som är vanligt för fastighetsuppvärmning, av ett ökat COP om 

den tillkopplade köldbäraren når värmepumpen med en högre temperatur vilket ökar 

potentialen att leverera värme. Då solceller gynnas av låg temperatur och värmepum-

pen gynnas av hög köldbärartemperatur finns det ett motiv för värmeväxling mellan 

enheterna – termisk samverkan. Syftet med examensarbetet blir att öka kunskap ge-

nom en systemanalys om hur solceller och värmepump kan samverka i ett energi- 

och kostnadseffektivare energisystem via termisk samverkan. 

 

I examensarbetet har två modeller av en fastighets energisystem byggts; med och 

utan termisk samverkan mellan värmepump och solceller. I energisystemet ingår fas-

tighetens värme- och elsystem och är placerat i Karlstad. Värmesystemet består av 

frånluftvärmepump med fjärrvärme som spets och elsystemet består av fastighets- 

och hushållsel samt solceller. Resultat från modellerna jämförs med varandra med 

fokus på inköp av el och fjärrvärme, försäljning av el, koldioxidutsläpp och ekonomi. 

Resultatet från båda modellerna har även undersökts och jämförts i 8 scenarier. Sce-

narierna ändrar på systemutformning och väderfaktorer, exempelvis optimering av 

elproduktion eller byte av geografisk placering. 

 

Modellerna är byggda i Matlabs modelleringsprogram Simulink och grundas på 

energibalanser. Data fås från intressenten av detta arbete (HSB Värmland), produkt-

blad för solpanelerna (där en solpanel är en matris av solceller), egna mätningar från 

fastigheten, antaganden och liknande försök från vetenskapliga artiklar. Koldioxid-

utsläpp från el baseras på marginalelsprincipen. 

 

Resultatet av ett energisystem i en fastighet i Karlstad med termisk samverkan mel-

lan solceller och frånluftvärmepump bidrar till minskat koldioxidutsläpp på 1239 

kg/år och 448 kg/år för kort respektive lång sikt. Årskostnaden minskar med 290 

kr/år vilket gör det svårt att motivera termisk samverkan ur ett ekonomiskt perspek-

tiv. Detta för att investeringskostnaden maximalt får nå 7250 kr över 25 år för att 

termisk samverkan ska vara ekonomiskt gynnsamt. Inköpet av el minskar och för-

säljningen av el samt inköpet av fjärrvärme ökar. Årsmedelvärdet för värmepumpens 

COP ökar från 4,56 till 5,30 och årsmedelvärdet för solcellernas verkningsgrad ökar 



 

från 21,15 till 21,16 %. Ett samverkande system har potentialen att bli mer attraktivt 

om elpriset ökar.  

 

I scenarioanalysen uppkommer ett scenario, när elproduktionen från solcellerna op-

timeras, som medför betydligt lägre årskostnad från ett termiskt samverkande system 

jämfört med andra scenarier. Detta scenario medför reglering av köldbärarflöde, vär-

meväxlararea och tillsätter extern kylning. Årskostnaden av ett termiskt samver-

kande system minskas med 1920 kr/år till följd av denna systemutformning. Ef-

tersom flera regleringar behöver göras anses detta scenario som komplicerat att få 

praktiskt genomförbart.  

 

Ett scenario, när det samverkande systemet utformas utan frånluftåtervinning, är po-

tentiellt ekonomiskt gynnsamt för nybyggnation av värmesystem. Scenariot medför 

att ett termiskt samverkande system ger minskad årskostnad jämfört mot ett icke-

samverkande system med frånluftåtervinning. Det förväntas att nya värmesystem 

kan konstrueras utan frånluftåtervinning och därmed minska investeringskostnaden 

för nybyggnation. Eftersom investerings- och driftkostnader av frånluftåtervinning 

inte har hanterats i detta arbete behövs det vidare studier. 

 

Termisk samverkan blir mer gynnsamt i varmare länder än Sverige men bidrar inte 

till minskat koldioxidutsläpp i lika hög grad. Det uppkom att om energisystemet pla-

ceras i Kiruna ökar både årskostnaden och koldioxidutsläppen. När energisystemet 

placeras i Lund var resultaten liknande mot i Karlstad. Detta för att klimatdata från 

Lund efterliknar klimatdata från Karlstad. När energisystemet placerades och jäm-

fördes i Aten (Grekland) minskade årskostnaden och bidrog till minskat koldioxid-

utsläpp. Årskostnaden för systemet placerat i Aten blev lägre än årskostnaden i Lund 

men koldioxidutsläppet i Aten blev högre än koldioxidutsläppet i Lund. Eftersom 

systemet i Lund medför lägre koldioxidutsläpp än i Kiruna och Aten kan det finnas 

en brytpunkt i lokalt klimat där koldioxidutsläppen är som lägst från ett samverkande 

system.  

 

  



 

Abstract 

 

It is discussed in today’s society to reduce the carbon dioxide emissions by replacing 

old, fossil fueled, electricity production with new, renewable and “green” ways of 

producing electricity. Photovoltaics have lately become cheaper which can be seen 

by looking at the increase in installed electric power from apartment buildings for 

each year in Sweden. This is mainly caused by the introduction of subsidies towards 

photovoltaics in 2006 from the Swedish state. The efficiency of photovoltaics in-

creases when the solar radiation is higher but decreases with increasing cell temper-

ature of the photovoltaic cells. The COP of heat pumps, which is commonly used for 

heating apartment buildings, is increased with increased brine temperature which in-

creases the potential of heating. This means that photovoltaics can benefit from a 

cold brine while heat pumps can benefit from a higher brine temperature by heat 

exchanging with photovoltaics. Thermal cooperation is possible. The purpose of the 

study is to do a system analysis of how photovoltaics and heat pump can cooperate 

in an energy and cost-efficient energy system through thermal cooperation. 

 

Two models, of an energy system in an apartment building located in Karlstad, have 

been built in this study; with and without thermal cooperation between heat pump 

and photovoltaics. The energy system is divided in two subsystems; heating and elec-

tricity system. The heating system consists of an exhaust air heat pump with district 

heating during peaks and the electricity system consists of the electricity demand 

from the apartment building and photovoltaics. The results of the models are com-

pared with focus on purchase of electricity and district heating, selling of electricity, 

carbon dioxide emissions and economical costs. The results from the models have 

also been analyzed and compared in 8 different scenarios. The scenarios change the 

configuration of the energy system and weather factor. Examples of scenarios that 

have been analyzed are optimization of electricity production and change of geo-

graphical location. 

 

The models are built in Matlabs modeling program Simulink and are based on energy 

balances. Data is gathered with help from HSB Värmland, product sheet of the solar 

panels (one solar panel is a matrix of several photovoltaics), own measurements, 

assumptions and similar studies from scientific articles. Carbon dioxide emissions 

are based on the merit order curve for electricity production (“marginal-energy-prin-

ciple”). 

 

An energy system in Karlstad with thermal cooperation, between photovoltaics and 

exhaust air heat pump, contributes to reduced carbon dioxide emissions by 1239 

kg/year (short term) and 448 kg/year (long term). However, it is hard to warrant 

thermal cooperation from an economical perspective with th. This is because the 

investment costs of an energy system with thermal cooperation is only allowed to 



 

reach a maximum of 7250 kr over 25 years for it to be economically profitable. The 

amount of electricity that needs to be purchased decreases and the amount of elec-

tricity that is sold as well as district heating purchased increases. The yearly average 

COP of the heat pump increases from 4,56 to 5,30 and the yearly average solar panel 

efficiency increases from 21,15 to 21,16 %. If the price of electricity increases, then 

thermal cooperation will become more profitable. 

 

One scenario from the scenario analysis stands out in comparison with other scenar-

ios due to reduced yearly costs from a cooperating system of 1920 kr/year. This is 

when the electricity production from the photovoltaics are optimized. However, this 

scenario requires adjustments in brine flow, heat exchanger area and external cooling 

which can cause practical complications.  

 

One scenario has the potential to become economically profitable with the construc-

tion of new heating systems. This is when the exhaust air recycling is removed from 

the heating system. The removal of exhaust air recycling in a cooperating system 

contributes to lower yearly costs but not as low as a cooperating system with exhaust 

air recycling. However, this might mean that the construction of new heating systems 

can be profitable without exhaust air recycling because the investment cost of the 

exhaust air recycling is removed. Since this study has not taken investment and op-

erating costs of exhaust air recycling into account, further studies are needed to de-

termine this. 

 

Thermal cooperation is more profitable in warmer countries than Sweden but does 

not contribute to as low reduction in carbon dioxide emissions. When the energy 

system is placed in Kiruna, Sweden, it causes both the yearly cost and carbon dioxide 

emissions to increase. The energy system is placed in Lund, Sweden, yielded similar 

results as if the system was placed in Karlstad, Sweden. The yearly cost and carbon 

dioxide emissions decreased when the energy system was placed in Athens, Greece. 

However, when comparing the energy systems in Athens and Lund, Athens had the 

lower yearly cost but higher carbon dioxide emissions. Since the energy system 

placed in Lund contributes to the lowest carbon dioxide emissions in comparison to 

both Kiruna and Athens then there might be a break point in relation to local climate 

where the emissions are the lowest possible. 
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Nomenklatur 

Beteckning Förklaring Enhet 

A Area m2 

C Koldioxidutsläpp kg CO2 

COP Värmefaktor - 

cf Koldioxidutsläpp per bränslemängd kg CO2/kWh 

cp Specifik värmekapacitet J/kg K 

D Diameter m 

E Energi J, kWh 

�̇�  Effekt W 

f Friktionsfaktor - 

G Solinstrålning W/m2 

h Värmeövergångstal W/m2 K 

I Elektrisk ström A 

K Pris, kostnad kr/kWh 

kCarnot Carnot-konstant - 

L Längd m 

ṁ Massflöde kg/s 

P Elektrisk effekt från solpanel W 

Q Värmemängd J, kWh 

�̇�  Värmeeffekt W 

T Temperatur °C 

ΔTlm Logaritmisk medeltemperatur °C 

t Livslängd år 

U Elektrisk spänning V 

v Hastighet m/s 

   

Grekisk beteckning Förklaring Enhet 

α Absorbans - 

γ Temperaturkoefficient, eleffekt %/K 

η Verkningsgrad % 

θ Vinkel ° 

κ Intäkt eller utgift kr 

ξ Engångsförlust i rörledning - 



 

ρ Densitet kg/m3 

τ Transmittans - 

χ(x) Heaviside-funktion - 

     

Indexbeteckning Förklaring  

c Solcell  

drift För drift av system  

fa Frånluftaggregat  

fjv Fjärrvärme  

fram Framledning  

förång Förångare  

grund Icke samverkande system  

in Inlopp  

init Initialvärde  

invest Investering  

kb Köldbärare  

komp Kompressor  

kond Kondensor  

konv Konvektion  

kv Kraftvärmeverk  

marg Marginalproducent  

medel Medelvärde  

rad Radiator  

s Yta  

sp Solpanel  

STC Standard Test Conditions  

str Strålning  

sys Hela systemet, hela modellen  

tot Totalt  

tvv Tappvarmvatten  

ut Utlopp  

utv Termiskt samverkande system  

vb Värmebärare  

vvx Värmeväxlare  
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1 Inledning 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Brundtlandrapporten, som skrevs för att förklara hur den ekonomiska tillväxten och 

äventyrandet av jordens miljö hänger ihop, har sedan sent 1980-tal varit en grund för 

definitionen av hållbar utveckling. Taget från Brundlandsrapporten definieras håll-

bar utveckling som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Fegler & Unemo 

2000). Det går även att förklara hållbar utveckling som samspelet mellan ekonomisk, 

social och miljömässig utveckling för en rättvis, uthärdlig och realistisk värld (Grön-

dahl & Svanström 2010). Det finns flera sätt att bidra till en hållbar utveckling – byte 

av material i produkter, nya lagstiftningar, energieffektivisering med mera. Hållbar 

utveckling i tekniska sammanhang kopplar ofta till den globala uppvärmningen. 

Detta för att växthusgaser är en biprodukt av tekniska processer som använder sig av 

fossil förbränning (WWF 2017). För att leva upp till citatet från Brundtlandrapporten 

behöver den globala uppvärmningen bromsas, klimatpåverkan måste minskas. En 

frånkoppling från våra nuvarande konsumtions- och produktionsmönster krävs 

(Gröndahl & Svanström 2010). Ett tekniskt område som det forskas, testas och arbe-

tas i stor utsträckning inom är elektricitet (el) – en grundsten som den moderna män-

niskan ibland tar för givet. 

 

El är bland de mest användbara energityperna på grund av dess nytta i processer och 

utrustning. Mobiltelefoner, bilar, matlagning och uppvärmning är några exempel av 

dessa. El påverkar den globala uppvärmningen vilket försöker uppmärksammas från 

att elbolag nu marknadsför ”grön el”. Grön el innebär att elen är producerad på för-

nybart sätt, exempelvis vindkraft och vattenkraft (Naturskyddsföreningen 2016). 

Detta gör att när någon köper grön el levererar elbolaget den från endast förnybara 

källor, vilket bidrar till minskad klimatpåverkan. Om någon inte betalar för grön el 

finns det risk att elen kommer från icke-förnybart eller att den produceras direkt från 

”marginalen”. Marginalel kopplas till den el som är dyrast att producera för stunden 

och varierar beroende på land och dag (Energimyndigheten 2002). I Norden varierar 

marginalel mellan oljekondens, gaskondens och kolkondens beroende på kort eller 

lång sikt. Även kraftvärme från värmeverk kan tillhöra marginalel när lasten på el-

nätet inte är lika stor (Gode et al. 2015). I framtiden kan även vindkraften bli en 

marginalelsproducent, beroende på i vilken riktning utvecklingen av världens elsy-

stem rör sig (Gode et al. 2017). Meritkurvan för nordisk elproduktion beskriver pri-

oriteringen av vart el köps från. Se figur 1 för den nordiska meritkurvan, inspirerad 

av Stavseth (2013). När elbehovet i Sverige ökar, om bara för någon timme, köps el 

in från marginalen enligt marginalelsprincipen (Energimyndigheten 2002). Då kon-

denskraftverken arbetar med fossila bränslen bidrar de till en större klimatpåverkan 
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än exempelvis kraftvärmeverk. Det är denna typ av elinköp som bör minskas för att 

skapa plats till förnybar, grön, el. 

 

Figur 1. Meritkurva för nordiskt elinköp. Kolkondens är oftast marginalproducenten. Vid hög 

last är olje- och gaskondens marginalproducenten, vid låg last är kraftvärme  

marginalproducenten (Gode et al. 2015). Storlek för staplarna är ungefärliga. Figur inspirerad 

av Stavseth (2013). På lång sikt kan meritkurvan förändras (Gode et al. 2017).  

 

En typ av grön el är solceller som tidigare har stått mot ekonomisk motgång (Ener-

gimyndigheten 2018). Nu har solcellstekniken blivit billigare att investera i som har 

medfört en årlig, exponentiell, ökning av installerad solcellseffekt sedan 2006. Ök-

ningen beror i huvudsak på att Sverige startade ett bidragsprogram till solceller år 

2006 för att få fler att investera i solceller (Energimyndigheten 2016). Mellan år 2015 

och 2016 ökade den installerade solcellseffekten med 63 % där största ökningen kom 

från att flerbostadshus, småhus och industrier investerar i solceller och kopplar dem 

till elnätet. Off-grid-hus och centraliserade solcellsanläggningar har inte utvecklats i 

lika hög takt (Energimyndigheten 2015). I flerbostadshus är det vanligt att investera 

i solceller på grund av minskad miljöpåverkan från inköp av el och att det är, på sikt, 

lönsamt (Energi- och klimatrådgivningen 2017). Solcellselen kan användas främst 

till flerbostadshusens fastighetsel men har på senare tid även kunnat användas till 

hushållens enskilda elförbrukning (hushållsel) enligt Stjärnborg1. Fastighetsel be-

tecknar den el som krävs till allmänna utrymmen och för uppvärmning via fastighet-

ens värmesystem.   

 

I en rapport från Energimyndigheten (2017) redovisas att enbart inköp av fjärrvärme 

är det vanligast förekommande värmesystemet i flerbostadshus. Det är även vanligt 

att kombinera fjärrvärme med frånluftvärmepump där fjärrvärmen agerar som spets. 

                                                 
1 Erik Stjärnborg, Chef för nationella affärer, HSB Värmland, medlemsmöte Brf Kontrollanten den 

24 oktober 2017 
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Fjärrvärme som spets innebär att fjärrvärme köps in när värmepumpen inte klarar av 

hela värmebehovet. Används värmepump medför det en driftskostnad då värmepum-

pen använder el (fastighetsel) för att driva värmepumpsprocessen. Ett sådant värme-

system återfinns i flerbostadshusen på Ulvsbygatan 19, 21, 23 och 25 i Karlstad. 

 

Ulvsbygatan 19, 21, 23 och 25 tillhör bostadsrättföreningen (Brf) Kontrollanten. Till 

hjälp har Brf Kontrollanten tecknat ett energiavtal med HSB Värmland. Energiavta-

let innebär att HSB hjälper Brf Kontrollanten att effektivisera värme-, ventilations-

system och elanvändning samt ge förslag på åtgärder med mera. Inom energiavtalet 

har HSB som mål att minska driftskostnader med minst 3 % inom 5 år efter tecknat 

avtal och jobba mot mindre klimatpåverkan från flerbostadshusen inom Brf Kontrol-

lanten (HSB Värmland 2017). På ett medlemsmöte, den 24:e oktober 2017, med bo-

ende inom Brf Kontrollanten togs ett beslut om att solceller ska installeras på samt-

liga hustak från ett förslag av HSB. När solpanelerna är installerade kommer samt-

liga fastigheter inom Brf Kontrollanten kunna utnyttja el från solceller som hushåll-

sel till lägenheterna och som fastighetsel till värmesystemens frånluftvärmepump. 

För fortsatt minskad driftkostnad och klimatpåverkan från fastigheterna kan exem-

pelvis värmepumparna och solcellerna effektiviseras. 

 

 

1.2  Värmepumpar 

 

En konventionell värmepump består av fyra grundläggande komponenter; förångare, 

kompressor, kondensor och expansionsventil. Mellan samtliga komponenter cirku-

lerar ett köldmedium. I förångaren hämtar köldmediet energi via värmeväxling med 

en köldbärarkrets. Köldbäraren består oftast av en vatten- och spritblandning och 

hämtar sin energi från exempelvis mark eller luft. Efter förångaren når köldmediet 

kompressorn där den komprimeras med hjälp av tillfört arbete. Köldmediet avger 

sedan energin i värmepumpens kondensor. I kondensorn värmeväxlas köldmediet 

med en värmebärarkrets. Värmebäraren består oftast av 100 % vatten och är kopplat 

till exempelvis en fastighets radiatorer. För att sluta cykeln passerar köldmediet ge-

nom expansionsventilen för att sänka trycket innan den når förångaren igen. En vär-

mepumps prestanda beskrivs med en värmefaktor. Värmefaktorn benämns som ”Co-

efficient of Performance” (COP) och beräknas enligt [1.1]. COP är kvoten av mäng-

den värme som levereras till värmebäraren och det arbete som värmepumpens kom-

pressor behöver (Furuno et al. 2016). 

 

 𝐶𝑂𝑃 =
�̇�𝑢𝑡

�̇�𝑒𝑙.𝑘𝑜𝑚𝑝
 [1.1] 

 

Försök av Huang et al. (2017) och Yan et al. (2016) visar att COP påverkas när köld-

mediet kan öka sin entalpi mer i förångaren. Båda försöken bygger på att kondensorn 
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arbetar under samma tryck. Huang et al. (2017) undersöker hur värmepumpsproces-

sen påverkas av att värma köldmediet innan kompressorn via spillvärmen från kom-

pressorn. Värmepumpsprocessen använde inte en varvtalsreglerad kompressor vilket 

resulterade i att energin som kondensorn överför ökade istället för att elanvänd-

ningen minskade. COP ökade i jämförelse med utan spillvärmeåtervinning till följd 

av ökad energiöverföring från kondensorn. Yan et al. (2016) använder solfångare 

som köldmediet hämtar energi från i samband med energiupptag från förångaren. 

Värmepumpsprocess bibehöll samma energitransport från kondensorn vilket resul-

terade i att arbetet som krävdes i den varvtalsreglerade kompressorn kunde minskas. 

COP ökade i jämförelse med utan solfångarledningen till följd av att arbetet som 

krävdes i kompressorn minskade. Försöken av Huang et al. (2017) och Yan et al. 

(2016) jämförs i tryck-entalpi-diagrammet i figur 2. Index H och Y i figur 2 betyder 

försöket av Huang et al. (2017) respektive Yan et al. (2016). Hur en värmepumps-

process påverkas av att köldmediet antar entalpi som i punkt 2H och 2Y istället för 

punkt 2, beror på kompressors konfigurationer och uppbyggnad. 

 

 

Figur 2. Tryck-entalpi-diagram för värmepumpsprocesserna av Huang et al. (2017) (index H) 

och Yan et al. (2016) (index Y). Punkter utan index representerar en jämförelse hur respektive 

försök förbättrade processen. Entalpin i punkt 3 och 3Y är densamma. 

 

 

1.3  Solceller 

 

Styrande i en solcell är den fotovoltaiska effekten som möjliggör att el kan produce-

ras från solinstrålning som träffar cellen. Den fotovoltaiska effekten exciterar 

elektroner i materialet som möjliggör elektronvandring, en ström skapas. Det krävs 

ett material som påvisar den fotovoltaiska effekten och en spänningspotential för att 

en elektrisk ström ska upprättas (Choi et al. 2017). Materialet är oftast en halvledare, 

exempelvis kisel (Si), som är dopad med två andra ämnen för att skapa 
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spänningspotential (Alternative Energy Tutorials 2016). Vid exponering av solstrål-

ning exciteras elektroner, bryts loss från sina bindningar och kan vandra fritt i cellen– 

en elektronrörelse skapas. Om en last kopplas på med två ledningar anslutet till varje 

halvledarsida kan elektronrörelsen användas som el, se figur 3. 

 

 

Figur 3. Illustration av den fotovoltaiska effekten i en solcell. En solcell är kopplad till en last 

där elektroner kan andra för att producera el under bestrålning. 

 

Eleffekten från en solcell beror på spänningen och strömmen i den tillkopplade elekt-

riska ledningen. Under drift är den maximala eleffekten från en solcell beräknat från 

den maximala strömmen och spänningen som kan uppnås samtidigt i ledningarna 

kopplat till cellen. Verkningsgraden för en solcell beskrivs som kvoten av produce-

rad eleffekt och instrålningen på solcellens yta enligt [1.2] (Cuce et al. 2013 och 

Würfel 2009). För att bibehålla maximal eleffekt under drift, används regulatorer för 

att reglera strömmen och spänningen.  

 

 𝜂𝑐 =
𝑃𝑚𝑎𝑥
𝐺∗𝐴𝑠

=
𝐼𝑚𝑎𝑥∗𝑈𝑚𝑎𝑥

𝐺∗𝐴𝑠
 [1.2] 

 

Solcellens eleffekt och verkningsgrad påverkas av två faktorer: strålningseffekten 

och solcellens temperatur. Strålningseffekten spelar en större roll än celltemperatu-

ren för eleffekten och verkningsgraden (Morcillo-Herrera et al. 2014, Choi et al. 

2017 och Moharram et al. 2013). Vid högre solcelltemperatur ökar bandgapet i halv-

ledaren, vilket gör att det krävs mer energi för att excitera elektroner. Dock ökar 

elektronmobiliteten vid högre solcelltemperatur vilket innebär att strömmen i kretsen 

ökar (Wen et al. 2012). Sammanlagt sänks alltid eleffekten från solcellen av ökad 

solcellstemperatur (Cuce et al. 2013).  

 

Würfel (2009) och Kalogirou (2014) beskriver hur eleffekten från en solcell påverkas 

av förändrad solcelltemperatur med hänsyn till fotonens densitet. Däremot används 

inte dessa samband av producenter och inköpare av solceller. Istället används tem-

peraturkoefficienter som beskriver hur eleffekten påverkas av förändrad celltempe-

ratur (Chander et al. 2015). Eleffektens temperaturkoefficient beskrivs enligt [1.3] 
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och är alltid negativ då eleffekten minskar med ökad temperatur. Temperaturkoeffi-

cienten tas fram genom experimentella mätningar (Chander et al. 2015). 

 

 𝛾 =
1
𝑃

𝑑𝑃
𝑑𝑇𝑐

∗ 100 % [1.3] 

 

 

1.4  Termisk samverkan mellan solceller och värmepump 

 

Värmepumpar gynnas av en hög köldmedietemperatur i förångaren då värmepum-

pens COP ökar, förutsatt att kondensortrycket är konstant (Huang et al. 2017 och 

Yan et al. 2016). För att öka köldmediets temperatur kan värmepumpens kalla köld-

bärare värmeväxlas med varma solceller så att energiupptaget till köldmediet ökar i 

förångaren. Detta sänker även solcellernas temperatur som ökar solcellernas verk-

ningsgrad så att mer el produceras vid solinstrålning. Värmepump och solceller kan 

därmed samverka termiskt.  

 

Effektiviteten av ett termiskt samverkande system blir påverkat av samtliga faktorer 

som påverkar värmepumpens COP och solcellverkningsgraden. Det som kommer att 

påverka ett samverkande system blir samtliga väder- och behovsfaktorer: solinstrål-

ning, vind, utomhustemperatur, värme- och tappvarmvattenbehov. Ett exempel är att 

en ökning i solinstrålning gör att solcellerna blir varmare som ökar köldbärarens 

temperatur vilket gör att den potentiella värmen som kan överföras till värmebäraren 

blir större. Ett samverkande system fungerar då olika bra beroende på årstider eller 

om systemet är placerat i Norden eller vid Medelhavet. 

 

Zhou et al. (2016) har gjort ett praktiskt försök med termisk samverkan mellan vär-

mepump och solceller. Försöket gjordes i Lvliang, Kina, där solcellerna är direkt-

kopplade till värmepumpens köldmedie. Solcellerna agerar som ”förångare” i vär-

mepumpsprocessen. Zhou et al. (2016) redovisar inte resultatet med någon jämfö-

relse mot ett annat värmesystem. Värmepumpens COP i detta värmesystem följde 

instrålningens variation närmare än utomhustemperaturens variation med ett medel-

värde på 4,70.  

 

Gervind et al. (2016) har i Kungälv, Sverige, dimensionerat och byggt ett fullskaligt 

värmesystem där bergvärmepump och solhybridpaneler samverkar. Solhybriderna 

värmer köldbäraren som cirkulerar mellan förångaren och marken. På vintern har 

solhybriden en lägre temperatur än marken vilket gör att värmeväxling med solhy-

brid ger en kylningseffekt i köldbäraren. För att motverka detta stängs värmeväx-

lingen med solhybrider av under vintertid. Gervind et al. (2016) minskar driftskost-

naden med ungefär 50 % för värmesystemet jämfört med det gamla värmesystemet 

som bestod av endast fjärrvärmeuppvärmning. 
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Värmesystemen i flerbostadshusen på Ulvsbygatan inom Brf Kontrollanten består av 

frånluftvärmepumpar och har planerat att installera solceller på fastigheternas tak. 

Det finns då minst en köldbärarledning i varje fastighet som kan kopplas till värme-

växling med solcellerna för respektive fastighets tak. Fastigheterna inom Brf Kon-

trollanten har då möjligheten att utforma ett termiskt samverkande system. 

 

 

1.5  Syfte och mål 

 

Syftet med examensarbetet är ökad kunskap genom en systemanalys om hur solceller 

och värmepump kan samverka i ett energi- och kostnadseffektivare energisystem via 

termisk samverkan. 

 

Målet med examensarbetet är att bygga två modeller och jämföra resultatet med och 

utan termisk samverkan av en vald fastighet inom Brf Kontrollanten. Modellerna 

redovisar fastighetens inköp av el och fjärrvärme, försäljning av el samt klimatpå-

verkan i form av koldioxidutsläpp timvis över ett år. I jämförelsen ska även maximal 

investeringskostnad för att modellen med termisk samverkan ska bidra till minskad 

årskostnad redovisas. En känslighetsanalys görs på förändringen i årskostnad där el-

priset och värmepumpsantaganden analyseras.  

 

Målet med examensarbetet är även att undersöka jämförelsen i 8 scenarier. Scenari-

erna ändrar på systemutformning och väderfaktorer, exempelvis optimering av el-

produktion från solceller och byte av geografisk placering. Inköp av el och fjärr-

värme, försäljning av el, koldioxidutsläpp, förändrad årskostnad och maximal inve-

steringskostnad jämförs.  
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2 Metod 

 

I avsnitt 2 beskrivs systemet på Ulvsbygatan 25 och de två modellerna i helhet. En 

detaljerad beskrivning av modelleringen följer med ekvationer, antaganden och data 

som använts med hjälp av figurer och tabeller. Avsnitt 2 avslutas med hur respektive 

scenario och känslighetsanalysen har hanterats. 

 

 

2.1  Systembeskrivning av Ulvsbygatan 25 

 

Fastigheten på Ulvsbygatan 25 används för datainsamling och validering av mo-

dellen som byggs utan termisk samverkan. Ulvsbygatan 25 består av en frånluftvär-

mepump där köldbäraren cirkulerar mellan värmepumpens förångare och två från-

luftaggregat. Frånluftaggregaten är monterade i fläktrum under respektive tak hos 

fastigheten; tak A-B och tak C-D, se figur 4. Värmebäraren antas cirkulera mellan 

en värmeväxlare för fjärrvärme samt tappvarmvatten och samtliga radiatorer i lägen-

heterna. En illustration av värmesystemet visas i figur 5. 

 

 

Figur 4. Fastighetens två tak på Ulvsbygatan 25. Under varje tak finns ett fläktrum med  

tillhörande frånluftaggregat. 
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Figur 5. Illustration av värmesystemet på Ulvsbygatan 25.  

 

På Ulvsbygatan 25 ska totalt 78 solpaneler installeras fördelat över de två taken. 30 

solpaneler på tak A-B och 48 solpaneler på tak C-D. Samtliga solpaneler är av samma 

typ och tillverkare med bredd på 1 m och längd på 1,67 m bestående av 60 solceller 

arrangerat i en 10x6 matris. Totala solcellsarean över alla tak är 130 m2. Arrange-

manget för solpanelerna över respektive tak illustreras enligt figur 6. Solpanelerna 

fästs i västlig och sydlig riktning för tak A-B respektive tak C-D samt parallellt med 

takets lutning på 27°.  

 

 

Figur 6. Arrangemang för solpaneler för respektive tak på Ulvsbygatan 25. Totalt 78  

solpaneler (130 m2) med 30 stycken på tak A-B och 48 stycken på tak C-D. 
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2.2  Modellbeskrivning 

 

Två modeller byggs, en utan och en med termiskt samverkande värmesystem. Mo-

dellerna byggs i MATLABs delprogram Simulink. Modellerna grundas på energiba-

lanser och beräknar timvis över ett år. Solpanelerna levererar fastighets- och hushåll-

sel där överskottselen säljs på elmarknaden. 

 

Modellen utan samverkan efterliknar värmesystemet på Ulvsbygatan 25 med solpa-

neler som endast levererar fastighets- och hushållsel. Se figur 7 för en illustration av 

värmesystemet med samtliga temperaturer och flöden för modellen utan samverkan. 

 

Modellen med samverkan utvecklar värmesystemet på Ulvsbygatan 25 så att köld-

bäraren värmeväxlas med solpanelerna på respektive tak. Solpanelerna blir en del av 

värmesystemet och levererar fastighets- och hushållsel till fastigheten samt värme 

till köldbäraren. Värmebärarsidan behålls densamma som modellen utan samverkan. 

Se figur 8 för en illustration av värmesystemet med samtliga temperaturer och flöden 

för modellen med samverkan.  

 

 

Figur 7. Värmesystemet för modellen utan samverkan. Solpaneler levererar endast el och 

ingår inte i värmesystemet. 
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Figur 8. Värmesystemet för modellen med samverkan. Solpaneler levererar värme till  

köldbäraren och ingår därför i värmesystemet. 

 

 

2.3  Modellering av värmesystem 

 

 

2.3.1  Värmebehov och värmebärarsida 

 

Värmebehovet för Ulvsbygatan 25 är definierat som den mängd energi som krävs 

varje timme till samtliga radiatorer och uppvärmning av tappvarmvatten. Värmebe-

hovet förses med värmebäraren och inköp av fjärrvärme. Se figur 9 för en illustration 

av värmebärarsidan. Värmebehovet till radiatorerna beräknas med loggade mätdata 

från övervakningssystemet BAS2. Temperaturdata som finns loggat är värmebärar-

temperatur ut från värmepumpen, Tvb,ut,vp, framledningstemperatur till radiatorer, 

Tvb,fram, och utomhustemperatur, Tute. Framledningstemperaturen är loggat från okto-

ber 2017 och framåt. Kompressorns av/på-tillstånd i värmepumpen finns även loggat 

men har delvis avsaknad av data från oktober 2017 och framåt. Då mätdata för vär-

mepumpens av/på-tillstånd är begränsat används tidsperioden november 2016 till 

och med oktober 2017. Framledningstemperaturen beräknas som en funktion av log-

gade data då det saknas inom vald tidsperiod. Genom att använda den tillgängliga 

data för framledningstemperaturen och ställa upp som en funktion av utomhustem-

peraturen i [2.1] kan framledningstemperaturen beskrivas för tidsperioden november 

2016 till och med oktober 2017. 
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Figur 9. Värmebärarsida. Värmetransport sker bort från värmebäraren via radiatorer och tapp-

varmvatten och värmetransport till värmebäraren via värmepump och fjärrvärme enligt figur. 

 

 𝑇𝑣𝑏,𝑓𝑟𝑎𝑚(𝑇𝑢𝑡𝑒) = −0,98 ∗ 𝑇𝑢𝑡𝑒 + 35            (𝑅2 = 0,9923) [2.1] 

 

Fjärrvärmeinköp för anläggningen erhålls av intressenten där mängden inköpt fjärr-

värme redovisas mellan november 2016 till och med oktober 2017 enligt tabell 1. 

Med antagande att anläggningen inte har ett värmebehov hos radiatorerna under 

sommarmånaderna (juni, juli och augusti) avläses att fjärrvärme köps in. En anta-

gande är att fjärrvärmen som köps in är för att täcka tappvarmvattenbehovet under 

dessa månader då mängden inköpt fjärrvärme är nära konstant. Tappvarmvattenbe-

hovet för anläggningen antas då vara medelvärdet av den inköpta fjärrvärmen i juni, 

juli och augusti och är konstant för alla månader över vald tidsperiod. I samtliga 

modeller antas att värmepumpen tillsammans med fjärrvärme kan värma tappvarm-

vatten för alla tidpunkter. 

 

Tabell 1. Fjärrvärmebehov på Ulvsbygatan 25. Data enligt intressenten. 

År Månad Inköpt fjärrvärme (kWh) 

2016 November 13 770 

 December 18 136 

2017 Januari 21 366 

 Februari 18 340 

 Mars 12 905 

 April 9 796 

 Maj 11 843 

 Juni 4 691 

 Juli 4 310 

 Augusti 4 597 

 September 10 932 

 Oktober 10 498 

 Totalt 141 184 
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Enligt övervakningssystemet BAS2 varieras värmetransporten till radiatorer genom 

att reglera värmebärarflödet. I samtliga modeller sätts värmebärarflödet konstant vil-

ket medför att temperaturskillnaden över radiatorerna är den som ger upphov till all 

värmetransport. Detta på grund av avsaknad av data för att beräkna värmebärarflödet 

i alla tidssteg. Temperaturen för värmebärarens returflöde från radiatorer sätts därför 

till konstant så att framledningstemperaturen till radiatorer blir enskilt avgörande för 

värmebehovet. Värmebäraren blir temperaturreglerad i samtliga modeller.  

 

Med tappvarmvatten- och fjärrvärmebehovet känt kan ett konstant värmebärarflöde 

beräknas som medelvärdet av samtliga tidsberoende data för vinterhalvåret i [2.2]. 

Värmebäraren antas bestå av 100 % vatten. Returledningstemperaturen beräknas från 

ett känt driftfall enligt tabell 2 med [2.3]. Värmebehovet till radiatorer för alla tids-

steg kan då beräknas med [2.4]. 

 

Tabell 2. Känt driftfall för värmepump enligt intressenten. 

Parameter Värde 

Tvb,ut,vp 35 °C 

Tkb,in,vp 0 °C 

Qvp,ut (effekt) 28,3 kW 

Eel,komp (effekt) 6,5 kW 

 

 �̇�𝑣𝑏 = (
�̇�𝑓𝑗𝑣−�̇�𝑡𝑣𝑣

𝑐𝑝,𝑣𝑏∗(𝑇𝑣𝑏,𝑢𝑡,𝑣𝑝−𝑇𝑣𝑏,𝑓𝑟𝑎𝑚)
)𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 [2.2] 

 

 𝑇𝑣𝑏,𝑖𝑛,𝑣𝑝 = 𝑇𝑣𝑏,𝑢𝑡,𝑣𝑝 −
�̇�𝑣𝑝,𝑢𝑡

𝑐𝑝,𝑣𝑏∗�̇�𝑣𝑏
 [2.3] 

 

 �̇�𝑟𝑎𝑑 = �̇�𝑣𝑏 ∗ 𝑐𝑝,𝑣𝑏 ∗ (𝑇𝑣𝑏,𝑓𝑟𝑎𝑚 − 𝑇𝑣𝑏,𝑖𝑛,𝑣𝑝) [2.4] 

 

 

2.3.2  Värmepump 

 

Tekniska data för värmepumpens COP är givet i ett känt driftfall enligt tabell 2. Från 

driftfallet beräknas COP enligt [1.1] till 4,35. Om värmepumpen antas arbeta enligt 

Carnot-cykeln som beskrivet av Alvarez (1990) kan en Carnot-konstant bestämmas 

med [2.5]. Köldmediets temperatur i kondensorn antas vara en konstant temperatur-

differens på 20 °C varmare än värmebärarens utgående temperatur. På samma sätt 

antas köldmediets temperatur i förångaren vara en konstant temperaturdifferens på 

20 °C kallare mot köldbärarens ingående temperatur. När Carnot-konstanten är känd 

kan COP beräknas för alla förångar- och kondensortemperaturer med [2.5]. Samtliga 

temperaturer kan ses i illustration av värmepumpen i figur 10.  
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 𝐶𝑂𝑃 = 𝑘𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 ∗
𝑇𝑘𝑜𝑛𝑑

𝑇𝑘𝑜𝑛𝑑−𝑇𝑓ö𝑟å𝑛𝑔
 [2.5] 

 

 

Figur 10. Värmepumpen. Värmetransport sker från köldbäraren till köldmediet i förångaren 

och från köldmediet till värmebäraren i kondensorn enligt figur. 

 

Värmebärarens temperatur ut från kondensorn finns loggat och beräknas därför inte 

då värmebehovet beskrivet under 2.1.1 är anpassat för erhållna data. Köldbärarens 

utgående temperatur från förångaren beräknas med data från intressenten. Köldbära-

ren som används på Ulvsbygatan 25 består av 70 % vatten och 30 % etylenglykol 

och hämtar energi från två stycken frånluftaggregat. Massflödet för köldbäraren har 

mätts över en STAD-ventil vid båda frånluftaggregaten. Köldbärarens massflöde blir 

då dubbla vid värmepumpens förångare då köldbärarna från varje frånluftaggregat 

går ihop till en köldbärarledning innan värmepumpen.  

 

Ett driftfall var känt från mätningar för köldbärarens in- och utgående temperatur ur 

värmepumpens förångare på 5 °C respektive 0 °C. Värmeeffekten till förångaren kan 

då beräknas med [2.6] och förångarens hA-värde (värmeövergångstalet multiplicerat 

med arean) med [2.7]. Med hA-värdet känt kan utgående köldbärartemperatur be-

räknas för alla tidssteg med [2.7]. 

 

 �̇�𝑣𝑝,𝑖𝑛 = 2�̇�𝑘𝑏 ∗ 𝑐𝑝,𝑘𝑏 ∗ (𝑇𝑘𝑏,𝑖𝑛,𝑣𝑝 − 𝑇𝑘𝑏,𝑢𝑡,𝑣𝑝) [2.6] 

 

 �̇�𝑣𝑝,𝑖𝑛 = ℎ𝐴𝑓ö𝑟å𝑛𝑔 ∗ ∆𝑇𝑙𝑚 [2.7] 
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Värmeeffekten ut från värmepumpen beskrivs med [2.8]. Då värmepumpen inte är 

varvtalsreglerad kan inte arbetet från kompressorn variera mellan alla möjliga effek-

ter utan är kopplat till värmepumpens COP. Beroende på värmepumpens COP på-

verkas eleffekten som värmepumpen levererar med [2.9]. Med eleffekten känd kan 

värmepumpens slutliga värmeeffekt beräknas med [2.8]. Inget arbete krävs om totala 

behovet från tappvarmvatten och radiatorer överskrids av kompressorarbetet eller 

om köldbäraren levererar värme till värmepumpen över totala behovet. Om värme-

effekten ut från värmepumpen inte är tillräcklig för att täcka behovet köps fjärrvärme 

in. 

 

 �̇�𝑣𝑝,𝑢𝑡 = 𝐶𝑂𝑃 ∗ �̇�𝑒𝑙,𝑘𝑜𝑚𝑝 [2.8] 

 

 �̇�𝑒𝑙,𝑘𝑜𝑚𝑝 = �̇�𝑣𝑝,𝑢𝑡 − �̇�𝑣𝑝,𝑖𝑛 [2.9] 

 

 

2.3.3  Frånluftaggregat och köldbärarsida 

 

I frånluftaggregaten värmeväxlas köldbäraren med utgående ventilationsluft som an-

tas vara densamma som inomhustemperaturen på 21,5 ºC. Att värmeväxla med ut-

gående ventilationsluft benämns som frånluftåtervinning. Ett driftfall var känt från 

mätningar där temperaturerna på in- och utflödet för köldbäraren till frånluftaggre-

gatet var känt på 0 °C respektive 5 °C. Med temperaturerna och köldbärarflödet känt 

kan värmetransporten mellan köldbäraren och frånluft beräknas med [2.10] och från-

luftaggregatets hA-värde med [2.11]. Med hA-värdet känt kan utgående köldbärar-

temperatur beräknas för alla tidssteg med [2.11]. Se figur 11 för förklaring av från-

luftåtervinningen i frånluftaggregatet. Köldbärarens koppling till och från frånluft-

aggregaten mot värmepumpen samt flöden kan ses i figur 12. 

 

 �̇�𝑓𝑎 = �̇�𝑘𝑏 ∗ 𝑐𝑝,𝑘𝑏 ∗ (𝑇𝑘𝑏,𝑢𝑡,𝑓𝑎 − 𝑇𝑘𝑏,𝑖𝑛,𝑓𝑎) [2.10] 

 

 �̇�𝑓𝑎 = ℎ𝐴𝑓𝑎 ∗ (𝑇𝑣𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑏,𝑘𝑏,𝑓𝑎) [2.11] 

 

 

Figur 11. Frånluftåtervinning i frånluftaggregat. Värmetransport sker från ventilationsluft till 

köldbärare enligt figur.  
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Figur 12. Köldbärarsida. Värmetransport sker bort från köldbärare till värmepump och  

värmetransport sker till köldbärare från frånluftsaggregat enligt figur. 
 

 

2.3.4  Validering av värmesystem 

 

Modellen av värmesystemet valideras mot data från det verkliga systemet på Ulvs-

bygatan 25. Loggade data för kompressorns av/på-tillstånd i värmepumpen tas från 

BAS2. Kompressorns totala av/på-tillstånd beräknas genom att summera alla timmar 

som el tillförs till värmepumpen över ett år. Detta görs för modellen och givna data. 

Givna data ger att kompressorn är igång 20 % färre timmar än modellen vilket kor-

rigeras med en korrektionsfaktor på 0,8 i modellen. Korrektionsfaktorn multipliceras 

med elanvändningen från kompressorn för att få en modell som stämmer bättre över-

ens med data. Se figur 13 för jämförelse mellan data (”verkligt fall”) samt modell 

med och utan korrektionsfaktor. 
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Figur 13. Antal timmar som värmepumpen är igång för tidsperioden november 2016 till och 

med oktober 2017. Verkligt fall är från givna data. 

 

 

2.4  Termiskt samverkande system 

 

Enligt Bahaidarah et al. (2016), som undersökt kylning av solpaneler, bör värmeväx-

lartyp enligt figur 14 väljas då den ger högsta kyleffekten per solcell. Figur 14 illu-

strerar en solpanelskolumn om tre stycken solpaneler baserat på solpanelernas ar-

rangemang som beskrivet i figur 6. Varje värmeväxlarledning går igenom mitten av 

varje solcellsrad. Alla beräkningar görs per solpanelskolumn. I modellen sker vär-

meväxling mellan köldbärare och solpaneler innan köldbäraren når frånluftaggrega-

tet. Se figur 15 för illustration av köldbärarsidan i ett termiskt samverkande system 

med samtliga flöden och temperaturer.  
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Figur 14. Värmeväxlare för solpaneler som används för värmeväxling mellan köldbärare och 

solpaneler. 

 

 

Figur 15. Köldbärarsida för samverkande system. Köldbärare värmeväxlas med solpaneler i 

det termiskt samverkande systemet. 
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2.4.1  Paneltemperatur 

 

För att beräkna instrålningen mot respektive panel används en modell baserad på 

ekvationer och antaganden enligt (Kreider et al., 2010). Modellen använder data för 

direkt och diffus solinstrålning som hämtas från Sveby (2018). Andra parametrar 

som modellen tar hänsyn till är solpanelernas riktning jämfört med syd, vinkel från 

horisontalplanet samt latitud och longitud för den geografiska platsen. Solpanelernas 

riktning och lutning är givet av intressenten från avsnitt 2.1.  

 

Paneltemperaturen beräknas med en energibalans under stationära förhållanden en-

ligt figur 16. Värmetransporten via strålning beräknas med [2.12] där absorptions-

graden och transmittansen för solpanel respektive glaset framför solcellerna antas 

vara samma som i försöket av Rahman et al. (2015). Värmetransport via konvektion 

beräknas med [2.13]. Med energibalans kan paneltemperaturen beräknas enligt 

[2.14] där temperaturen antas vara samma för hela solpanelen. Ekvation [2.13] gäller 

för solpanelens fram- och baksida med skillnad att värmeövergångstalet är olika. 

Värmeövergångstalet bestäms iterativt genom att gissa paneltemperatur och beräkna 

värmeövergångstalet. På solpanelens baksida uppstår endast naturlig konvektion och 

på solpanelens framsida kan påtvingad och naturlig konvektion uppstå beroende på 

vindhastighet. Data för vindhastighet hämtas från Sveby (2018) och antas alltid ske 

parallellt med solpanelens långsida. 

 

 

Figur 16. Energibalans för en solpanel under stationära förhållanden. Värmetransport sker 

från solpanel till utomhusluft enligt figur. 

 

 �̇�𝑠𝑡𝑟 = 𝐺 ∗ 𝜏𝑔𝑙𝑎𝑠 ∗ 𝛼𝑐 ∗ 𝐴𝑠,𝑠𝑝 [2.12] 

 

 �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣 = 𝐴𝑠,𝑠𝑝 ∗ ℎ ∗ (𝑇𝑠𝑝 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) [2.13] 

 

 𝑇𝑠𝑝 =
𝐺∗𝜏𝑔𝑙𝑎𝑠∗𝛼𝑐+𝑇𝑢𝑡𝑒∗(ℎ𝑓𝑟𝑎𝑚𝑠𝑖𝑑𝑎+ℎ𝑏𝑎𝑘𝑠𝑖𝑑𝑎)

ℎ𝑓𝑟𝑎𝑚𝑠𝑖𝑑𝑎+ℎ𝑏𝑎𝑘𝑠𝑖𝑑𝑎
 [2.14] 
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2.4.2  Värmeväxling mellan köldbärare och solpaneler 

 

Värmeväxling mellan köldbärare och solpaneler beräknas i tre steg: köldbärarens 

utloppstemperatur med [2.15], värmeeffekten som överförs mellan köldbärare och 

solpaneler med [2.16] och solpanelstemperaturen med [2.17]. En initial solpa-

nelstemperatur beräknas med energibalans hos solpanelen, beskrivet under avsnitt 

2.4.1. Med [2.15], som beskrivet av Çengel & Boles (2011), beräknas köldbärarens 

utloppstemperatur efter värmeväxling mot en solpanel med initial paneltemperatur. 

Värmeväxlararean antas vara den del av köldbärarledningens rör som är i kontakt 

med solpanelerna. Denna kontaktyta antas vara 1/6 av värmeväxlarens totala mante-

larea som illustrerat i figur 17. Resterande del av mantelarean antas vara helt isolerad 

från omgivningsluften. Den konvektiva värmetransporten kan då bestämmas med 

[2.16] Çengel & Boles (2011). Solpanelens slutliga temperatur efter värmeväxling, 

som antas vara homogen för hela solpanelen, beräknas med [2.17]. Paneltemperatu-

ren beräknas för varje solpanelskolumn vilket innebär att alla solpaneler i kolumnen 

får samma temperatur. Utloppstemperaturen för köldbäraren efter sista solpanelsko-

lumnen är begränsad då dess drifttemperatur, enligt intressenten, maximalt får nå 22 

°C. 

 

 

Figur 17. Köldbärarledning och solpanel. Endast övre delen av köldbärarledningen påverkas 

av konvektiv värmetransport mot solpanelen. Övre delen antas vara 1/6 av mantelarean. Sol-

panelens tjocklek och isoleringen är ej skalenlig. 

 

 𝑇𝑘𝑏,𝑢𝑡,𝑠𝑝 =  𝑇𝑠𝑝,𝑖𝑛𝑖𝑡 − (𝑇𝑠𝑝,𝑖𝑛𝑖𝑡 −  𝑇𝑘𝑏,𝑖𝑛,𝑠𝑝) ∗ 𝑒
−ℎ𝑣𝑣𝑥∗𝐴𝑣𝑣𝑥
�̇�𝑘𝑏∗𝑐𝑝,𝑘𝑏  [2.15] 

 

 �̇�𝑣𝑣𝑥 =  ℎ𝑣𝑣𝑥 ∗ 𝐴𝑣𝑣𝑥 ∗ ∆𝑇𝑙𝑚 [2.16] 
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 𝑇𝑠𝑝 =  
�̇�𝑣𝑣𝑥

ℎ𝑣𝑣𝑥∗𝐴𝑣𝑣𝑥
+ 𝑇𝑏,𝑘𝑏,𝑠𝑝 [2.17] 

  

 

2.5  Elproduktion från solpaneler 

 

Ett produktblad för solpanelstypen som ska användas på Ulvsbygatan 25 erhålls av 

intressenten. Namnet på denna solpanelstyp är Q.PEAK BLK-G4.1 295 W.  Relevant 

data från produktbladet redovisas i tabell 3 och figur 18. Samtliga figurer under av-

snitt 2.5.1, 2.5.2 och 2.5.3 redovisar med hänsyn till endast en solpanel. 

 

Tabell 3. Data för solpaneltypen Q.PEAK BLK-G4.1 295 W från produktblad. 

Beteckning Värde 

γ -0,39 %/K 

PSTC
ψ 295 W 

ηSTC
ψ

 17,70 % 

tsp 25 år 
ψFörhållanden under en teststandard; Standard Test Conditions (STC). Instrålning på 1000 W/m2, 

omgivningstemperatur på 25 ºC, vindstilla. 

 

 

Figur 18. Solpanelens verkningsgrad som funktion av instrålning. Omgivningstemperaturen 

är konstant på 25 °C. Figur baserad på data från produktblad. 

 

 

2.5.1  Eleffekt som funktion av instrålning 

 

Genom avläsning av graf från produktblad i figur 18 kan eleffekten beräknas som 

funktion av instrålningen för en solpanel med [2.18] med konstant omgivningstem-

peratur på 25 °C. Instrålning under 100 W/m2 ger ingen eleffekt. Ekvation [2.18] 

beskrivs i en graf enligt figur 19 för denna solpanelstyp. I figur 19 varierar panel-

temperaturen från 35 °C vid 100 W/m2 till 85 °C vid 1000 W/m2 beräknat med [2.14]. 

 

 𝑃(𝐺) = 𝐺 ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝜂𝑠𝑝 [2.18] 
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Figur 19. Eleffekt som funktion av instrålning för en solpanel. Omgivningstemperaturen är 25 

°C för samtliga instrålningar i figur. Paneltemperaturen är 35 °C vid 100 W/m2 och 85 °C vid 

1000 W/m2. Eleffekten är 0 för instrålning under 100 W/m2.  

 

 

2.5.2  Eleffekt som funktion av paneltemperatur 

 

Med [2.14] kan paneltemperaturen beräknas under Standard Test Conditions (STC). 

STC innebär vindstilla med en instrålning på 1000 W/m2 och omgivningstemperatur 

på 25 °C. Paneltemperaturen under STC beräknas till 85 ºC. Då eleffekten under STC 

och temperaturkoefficienten för solpanelens eleffekt är känd enligt tabell 3 kan elef-

fekten beräknas för alla paneltemperaturer med [2.19] med konstant instrålning på 

1000 W/m2. Ekvation [2.19] beskrivs i en graf enligt figur 20 för denna solpanelstyp. 

 

 𝑃(𝑇𝑠𝑝) = 𝑃𝑆𝑇𝐶 ∗ (1 +
𝛾∗(𝑇𝑠𝑝−𝑇𝑠𝑝,𝑆𝑇𝐶)

100
) [2.19] 

 

 

Figur 20. Eleffekt som funktion av paneltemperatur för en solpanel. Instrålningen är 1000 

W/m2 för samtliga paneltemperaturer i figur. 

 

 

2.5.3  Eleffekt som funktion av instrålning och paneltemperatur 
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Då eleffekten påverkas enligt [2.18] och [2.19] bör den beskrivas som en funktion 

av två variabler. Genom en bilinjär ansats enligt [2.20] kan eleffekten approximeras 

som en funktion av två variabler. Konstanterna a, b och c i [2.20] löses med hjälp av 

partialderivering av [2.18] och [2.19] samt från känd eleffekt under STC. 

 

 𝑃(𝑇𝑠𝑝, 𝐺) = 𝑎(𝐺 ∗ 𝑇𝑠𝑝) + 𝑏𝑇𝑠𝑝 + 𝑐𝐺 [2.20] 

 

Konstanterna a, b och c beräknas till -0,0009, -0,2619 respektive 0,3927. Eleffekten 

kan då beskrivas som en funktion av instrålningen och paneltemperaturen med 

[2.21]. Vid instrålning lägre än 100 W/m2 är eleffekten 0, vilket beskrivs med hjälp 

av heaviside-funktionen, χ(x). Heaviside-funktionen antar värdet 1 om x är positivt, 

annars antar heaviside-funktionen värdet 0. Ekvation [2.21] visas även som ett plan 

i figur 21 för denna solpanelstyp.  

 

𝑃(𝑇𝑠𝑝, 𝐺) = 𝜒(𝐺 − 100) ∗ (−0,0009 ∗ (𝐺 ∗ 𝑇𝑠𝑝) − 0,2619 ∗ 𝑇𝑠𝑝 +

0,3927 ∗ 𝐺) [2.21] 

 

 

Figur 21. Eleffekt som funktion av instrålning och paneltemperatur för solpanelstypen 

Q.PEAK BLK-G4.1 295 W. 
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2.6  Elsystem 

 

Elsystemet innefattar vad anläggningen har för behov av att köpa in el samt produkt-

ion och försäljning av solcellsel. Intressenten erhöll data för totala inköpet av el för 

Ulvsbygatan 25 mellan november 2016 till och med oktober 2017 enligt tabell 4. 

Från tabell 4 avläses totala elbehovet över ett år på 60381 kWh för fastighets- och 

hushållsel sammanlagt. Det finns ingen data för hur stor andel som är fastighets- eller 

hushållsel. Under avsnitt 2.3.2 beräknas mängden el som värmesystemet behöver 

över en tidsperiod med [2.9]. Med [2.22] kan då mängden hushållsel beräknas under 

samma tidsperiod. 

  

Tabell 4. Inköpt el för Ulvsbygatan 25. 

År Månad Inköpt el (kWh) 

2016 November 7 783 

 December 7 935 

2017 Januari 8 070 

 Februari 7 308 

 Mars 7 297 

 April 5 665 

 Maj 2 167 

 Juni 1 997 

 Juli 2 259 

 Augusti 2 394 

 September 2 436 

 Oktober 5 070 

 Totalt 60 381 

 

 𝐸𝑒𝑙,ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙 =  𝐸𝑒𝑙,𝑡𝑜𝑡 − 𝐸𝑒𝑙,𝑘𝑜𝑚𝑝 [2.22] 

 

Hushållselen är uppdelad i två delar; baslast och aktivlast. Baslast är den el som alltid 

krävs i ett hushåll oberoende av aktivitet och aktivlast är när el används i högre grad 

på grund av olika aktiviteter i hushållet (Energimyndigheten 2007). Från ett diagram 

av Energimyndigheten (2007) uppskattas hur stor andel av hushållselen som är aktiv- 

respektive baslast samt vilka de aktiva timmarna är. En illustration av diagrammet 

från Energimyndigheten (2007) presenteras i figur 22. Baslasten antas till 59 % av 

ett dygns elanvändning och resterande 41 % fördelas på de aktiva timmarna vilket 

uppskattas från samma diagram till att vara totalt 8 timmar. Dessa 8 aktiva timmar 

antas vara mellan klockan 06.00 till 08.00 och mellan klockan 17.00 till 23.00. 
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Figur 22. Elanvändningens fördelning över ett vardagsdygn i ett hushåll. Bild inspirerad av 

diagram från Energimyndigheten (2007). 

 

Då solpaneler används i modellen integreras de i elsystemet där de bidrar till att täcka 

upp delar av elbehovet. För varje timme summeras elbehovet, som beräknas med 

[2.22], och mängden producerad el från solpaneler till ett nettobelopp enligt [2.23]. 

Är [2.23] negativ producerar solpanelerna mer el än vad fastigheten behöver och då 

kan el säljas på elnätet. Om [2.23] är positiv måste el köpas in för att täcka elbehovet. 

Genom summering av samtliga tidssteg i en period kan den totala mängden inköpt 

och försäljning av el beräknas. 

 

 𝐸𝑒𝑙,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 =  𝐸𝑒𝑙,𝑡𝑜𝑡 − 𝐸𝑒𝑙,𝑝𝑟𝑜𝑑 [2.23] 

 

 

2.7  Koldioxidutsläpp 

 

Koldioxidutsläpp beräknas endast från inköpet eller försäljningen av el över system-

gräns: Sverige. I denna studie appliceras marginalelsprincipen; att el som måste kö-

pas in till Sverige produceras på marginalen. Beräkningarna görs på kort och lång 

sikt. Kort sikt innebär att el som produceras på marginalen är vad den är i dagsläget, 

vilket antas vara kondenskraft med kol som bränsle. Lång sikt innebär att el som 

produceras på marginalen är vad den förväntas vara om några år, vilket antas vara 

kondenskraft med fossilgas som bränsle (Wikström 2013).  

 

Fastigheten antas vara kopplat till ett kraftvärmeverk som använder koldioxidne-

utralt bränsle, exempelvis flis. Med [2.24] beräknas hur mycket el som måste köpas 

från marginalen till följd av inköp eller försäljning av el, som beräknat i [2.23], samt 

inköp av fjärrvärme till fastigheten. Total- respektive elverkningsgraden från kraft-

värmeverket är hämtat från Gode et al. (2015) och Wikström (2013). Från det nat-

ionella inköpet av el beräknas globala koldioxidutsläppet med [2.25]. 
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Koldioxidutsläppet orsakat per mängd använd bränsle på marginalen och marginal-

produktionens elverkningsgrad är hämtat från Gode et al. (2015). Samma ekvationer 

används för kort och lång sikt med skillnad att verkningsgrad och koldioxidutsläpp 

per mängd bränsle för marginalproduktion ändras. På lång sikt är koldioxidutsläppet 

per mängd bränsle mindre och elverkningsgraden högre än på kort sikt med de anta-

ganden som gjorts.  

 

 𝐸𝑒𝑙,𝑖𝑛𝑘ö𝑝 =  𝐸𝑒𝑙,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 −
𝑄𝑓𝑗𝑣∗𝜂𝑘𝑣,𝑡𝑜𝑡

𝜂𝑘𝑣,𝑒𝑙
  [2.24] 

 

 𝐶 =  
𝐸𝑒𝑙,𝑖𝑛𝑘ö𝑝∗𝑐𝑓,𝑚𝑎𝑟𝑔

𝜂𝑚𝑎𝑟𝑔,𝑒𝑙
 [2.25] 

 

 

2.8  Driftsekonomi 

 

Summan av den mängd el och fjärrvärme som måste köpas in subtraherat av den el 

som kan säljas till elnätet ger den utgift eller intäkt av att driva fastigheten enligt 

[2.26]. Priset för inköp och försäljning av el antas konstant enligt Stjärnborg2 på 1,2 

kr/kWh el. Priset för fjärrvärme antas konstant på 0,77 kr/kWh fjärrvärme enligt data 

från intressenten.  

 

 𝜅𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 = 𝐸𝑒𝑙,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 𝐾𝑒𝑙 + 𝑄𝑓𝑗𝑣 ∗ 𝐾𝑓𝑗𝑣 [2.26] 

 

 

2.9  Förändrad årskostnad och maximal investeringskostnad 

 

Årskostnadens förändring från termiskt samverkande system beräknas genom jäm-

förelse av utgift eller intäkt av att driva fastigheten för respektive modell enligt [2.27] 

över ett år. En negativ förändrad årskostnad innebär att ett samverkande system bi-

drar till att årskostnaden minskar. Eftersom inga investeringskostnader är kända be-

räknas istället vad den maximala investeringskostnaden får vara för att det samver-

kande systemet ska ge minskad årskostnad. Investeringskostnad innebär kostnaden 

av allt från material till installation och underhåll över hela systemets livslängd och 

beräknas med [2.28]. Systemets livslängd antas vara samma som solpanelernas livs-

längd och är angivet i produktbladet från intressenten, se tabell 3. 

 

 𝜅𝑗𝑚𝑓 = (𝜅𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑 − 𝜅𝑢𝑡𝑣)𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡,å𝑟 [2.27] 

 

 𝐾𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡,𝑚𝑎𝑥 = 𝜅𝑗𝑚𝑓 ∗ 𝑡𝑠𝑦𝑠 [2.28] 

                                                 
2 Erik Stjärnborg, Chef för nationella affärer, HSB Värmland, mailkontakt den 27 februari 
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2.10  Känslighetsanalys 

 

Känslighetsanalysen svarar på hur känsligt ett resultat är när antagna variabler för-

ändras. Variationen i resultat från känslighetsanalysen ger ett mått på hur stor sprid-

ningen kan vara i resultatet på grund av felaktiga antaganden eller framtida, oförut-

sedda, händelser. Variablerna som varieras i denna känslighetsanalys påverkar både 

modellen med och utan termisk samverkan. Därför görs ingen känslighetsanalys på 

exempelvis antagen värmeväxlararea hos solpaneler då det inte påverkar modellen 

utan samverkan. 

 

Känslighetsanalysen varierar elpriset, antaganden om temperaturdifferens mellan 

köldbärare och förångare, värmebärare och kondensor samt analyserar korrektions-

faktorns påverkan. Elpriset varieras från 0,4 till 2 kr/kWh och är samma för inköp 

och försäljning, temperaturdifferensen mellan köldbärare och förångare samt mellan 

värmebärare och kondensor varieras från 5 till 20 °C och korrektionsfaktorn varieras 

från 0,8 till 1. Årskostnadens förändring till följd av termisk samverkan analyseras i 

denna känslighetsanalys. Även förändrad försäljning av el redovisas med varierad 

temperaturdifferens och förändrat inköp av el redovisas med varierad korrektions-

faktor. 

 

 

2.11  Scenariobeskrivning 

 

De 8 scenarier som hanteras i studien presenteras i tabell 5. Under varje underrubrik 

följer en beskrivning om respektive scenario. 

 

Tabell 5. Scenarier som ska undersökas i denna studie. 

Scenario Beskrivning 

1 Byte av värmeväxlartyp. 

2 Optimera elproduktion från solpaneler. 

3 Optimera elanvändning från värmepump. 

4 Avlägsna frånluftåtervinning från värmesystemet.  

5 
Byte av geografisk placering till norra Norrland, södra Göta-

land och vid Medelhavet. 

6 Analys av sommar- och vinterhalvår. 

7 Justera maximal drifttemperatur för köldbäraren.  

8 
Byta ordning på frånluftaggregat och solpaneler för värme-

växling med köldbärarkrets.  
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2.11.1  Scenario 1 – Byte av värmeväxlartyp 

 

Värmeväxlartypen mellan solpaneler och köldbärare i det samverkande systemet 

byts till att efterlikna en annan av de typerna som Bahaidarah et al. (2016) nämner, 

se figur 23. Skillnaden med denna värmeväxlartyp är att flödet inte delas upp i 30 

stycken ledningar jämfört med figur 14 vilket gör att flödet ökar med en faktor 30 i 

denna värmeväxlare. Beräkningsgång för värmeväxling är oförändrade. Denna sam-

verkande modell jämförs mot modellen utan samverkan. 

 

 

Figur 23. Värmeväxlare mellan köldbärare och solpaneler som används i scenario 1. 

 

 

2.11.2  Scenario 2 – Optimering av elproduktion 

 

Då väderfaktorer inte kan påverkas är köldbärarledningen det enda justerbara som 

påverkar solpanelernas eleffekt. Faktorer som påverkar värmeväxlingen från köld-

bärarledning till solpaneler är: köldbärartemperatur, värmeväxlartyp, värmeväxla-

rens kontaktyta med solpanelen och köldbärarflöde.  

 

Köldbärartemperaturen kan påverkas genom att kyla köldbäraren mellan varje sol-

panelskolumn med exempelvis en kraftig luftström. Då köldbäraren får, enligt 
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driftfall, vara 0 °C kyls köldbäraren till denna temperatur mellan varje solpanelsko-

lumn. Arbetet som krävs för att upprätthålla denna kylningseffekt hanteras inte. Vär-

meväxlartypen sätts till samma som i scenario 1, se figur 23. Värmeväxlarens kon-

taktyta och köldbärarflödet varieras för att analysera påverkan av elproduktionen 

från solpaneler. Köldbärarflödet varieras från 40 % till 200 % av uppmätt köldbärar-

flöde (0,09 kg/s till 0,69 kg/s). Värmeväxlarens kontaktyta varieras från ursprungs-

arean på 0,22 m2 upp till 0,66 m2 per solpanel som är den kontaktyta som fås när 

kontaktytan är halva mantelarean enligt figur 24. Det bästa fallet för denna samver-

kande modell jämförs mot modellen utan samverkan. 

 

 

Figur 24. Köldbärarledning och solpanel. Kontaktytan antas vara halva mantelarean.  

Solpanelens tjocklek och isoleringen är ej skalenlig. 

 

 

2.11.3  Scenario 3 – Optimering av elanvändning 

 

Elanvändningen i samtliga modeller kommer från fastighets- och hushållsel. Social 

påverkan analyseras inte i denna studie och därför antas hushållselen inte kunna på-

verkas. Minsta möjliga elanvändning från värmepumpen fås genom att låta COP vara 

hög under perioder när värmepumpen används som mest. COP är normalt högt under 

sommarhalvåret men då används inte värmepumpen i lika stor utsträckning. För att 

öka COP under vinterhalvåret bör det säkerställas att köldbäraren aldrig kyls från 

värmeväxling med solpaneler eller frånluftaggregaten. Se figur 25 för hur reglering 

görs för att motverka kylning av köldbärare mot solpaneler. Samma koncept som i 

figur 25 appliceras även för frånluftaggregaten. Köldbäraren har inte någon maximal 

drifttemperatur i scenario 3. Samtliga regleringar gör att köldbäraren endast minskar 

sin temperatur i förångaren. Denna samverkande modell jämförs mot modellen utan 

samverkan. 
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Figur 25. Reglering för värmeväxling mellan köldbärare och solpaneler. Regleringen gör att 

köldbäraren aldrig kyls av solpaneler. 

 

 

2.11.4  Scenario 4 – Avsaknad av frånluftåtervinning 

 

Frånluftåtervinningen, i frånluftaggregaten, avlägsnas från köldbärarkretsen i det 

samverkande systemet så att köldbärarens enda energiupptag är från solpanelerna. 

Scenariot efterliknar försöket av Zhou et al. (2016) där solpaneler agerar som för-

ångare till en värmepump. Skillnaden i detta scenario mot försöket av Zhou et al. 

(2016) är att solpanelerna är kopplade till köldbäraren istället för direktkopplat med 

köldmediet i värmepumpen. Denna modell jämförs mot modellen utan samverkan 

som har frånluftåtervinning. 

 

 

2.11.5  Scenario 5 – Analys av geografisk placering 

 

Båda systemen, med och utan samverkan, körs på två olika geografiska placeringar 

i Sverige; norra Norrland och södra Götaland och en internationell placering vid Me-

delhavet. Till norra Norrland väljs Kiruna och till södra Götaland väljs Lund med 

väderdata tillgängligt från Sveby (2018). Till Medelhavet väljs Aten (Grekland) och 

dess väderdata hämtas från Beiron3. Väderdata som förändras till följd av ändrad 

geografisk placering är; solinstrålning, utomhustemperatur och vindhastighet. Mo-

dellerna jämförs med och utan samverkan för respektive plats. 

 

 

2.11.6  Scenario 6 – Halvårsanalys 

 

Båda systemen, med och utan samverkan, delas upp och körs i vinter- och sommar-

halvår separat. Vinterhalvåret innefattar från 1:a oktober till 31:e mars. Sommarhalv-

året innefattar från 1:a april till 30:e september.  

 

 

 

                                                 
3 Jens Beiron, Karlstads Universitet, möte den 28 mars 2018 
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2.11.7  Scenario 7 – Analys av begränsad köldbärartemperatur 

 

Enligt intressenten får inte köldbäraren överskrida 22 °C till värmepumpen. Under 

2.5.2 beräknades en solpanels temperatur till 85 °C under STC. Detta antas vara max-

imal paneltemperatur som kan uppnås inom Sverige och då maximal temperatur som 

köldbäraren kan uppnå i ett samverkande system. Då både vatten och etylenglykol 

inte kokar förs än temperaturer över minst 100 °C är det ingen risk för gasbildning 

hos köldbäraren vid 85 °C. Analysen utförs genom att variera maximal köldbärar-

temperatur från 22 till 85 °C. Maximala drifttemperaturen som ger effektivast, sam-

verkande, system i förhållande till inköpt och såld el används som jämförelse mot 

modellen utan samverkan. 

 

 

2.11.8  Scenario 8 – Omordnad av frånluftaggregat och solpaneler 

 

Frånluftaggregaten och solpanelerna byter ordning för köldbärarledningen i det sam-

verkande systemet. Det gör att varje köldbärarledning går först igenom frånluftag-

gregatet innan den värmeväxlas med solpanelerna. Se figur 26 för hur köldbärarsidan 

utformas för ett samverkande system enligt scenario 8. Denna modell jämförs mot 

modellen utan samverkan. 

 

 

Figur 26. Köldbärarsida för termiskt samverkande system enligt scenario 8. 
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3 Resultat 

 

Jämförelsen utan applicering av ett scenario görs under avsnitt 3.1 och benämns som 

”grundfall” i rapportens följande delar. Inköpt el och fjärrvärme, såld el, koldioxid-

utsläpp på kort och lång sikt, minskad årskostnad samt maximal investeringskostnad 

redovisas i stapeldiagram för grundfallet och samtliga scenarier. På majoriteten av 

figurerna som redovisas under 3.1.1 och 3.2 benämns exempelvis inköp av el som 

”förändrad årskostnad”. Förändrad betyder då att elinköpet från det samverkande sy-

stemet har subtraherats med elinköpet från systemet utan samverkan. Scenario 2 och 

7 grundas på en analys vilket redovisas i underrubriker för respektive scenario. 

 

 

3.1  Grundfall - Jämförelse mellan med och utan samverkan 

 

Differenser i inköp av el, fjärrvärme, såld el, producerad el, elanvändning från vär-

mepump, värmepumpens COP samt solpanelernas verkningsgrad som årsmedel-

värde mellan med och utan samverkan redovisas över ett år i tabell 6. Koldioxidut-

släpp från respektive system och dess differens redovisas i tabell 7 på kort och lång 

sikt.  

 

Tabell 6. Jämförelse av inköpt el och fjärrvärme, såld el, producerad el, elanvändning från 

värmepump och värmepumpens COP samt solpanelernas verkningsgrad som årsmedel-

värde mellan med och utan samverkan i grundfallet över ett år. 

 Utan samverkan Med samverkan Differens 

 kWh kr kWh kr kWh kr 

Inköpt el 50 430 60 520 49 810 59 770 -620 -750 

Inköpt fjärrvärme 106 600 82 090 107 800 82 990 1 200 900 

Såld el 8 747 10 500 9 115 10 940 368 440 

Producerad el 19 010 - 19 080 - 70 - 

Elanvändning 

från värmepump 
12 230 - 11 300 - -930 - 

COP (årsmedel) 4,56 5,30 0,74 

ηsp (årsmedel, %) 21,15 21,16 0,01 

 

Tabell 7. Jämförelse av koldioxidutsläpp mellan med och utan samverkan i grundfallet över 

ett år. 

CO2-utsläpp (kg) Utan samverkan Med samverkan Differens 

Kort sikt  13 441 12 202 -1 239 

Lång sikt 4 856 4 408 -448 

 

Från tabell 6 avläses att samverkan ger en minskning av inköpt el och en ökning av 

inköpt fjärrvärme samt såld el. Solpanelerna producerar mer el och värmepumpen 

använder mindre el till följd av termisk samverkan. Årsmedelvärdet för värmepum-

pens COP och solpanelernas genomsnittliga verkningsgrad ökar med 0,74 respektive 
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0,01 %.  Koldioxidutsläppen minskar på kort och lång sikt när termisk samverkan 

appliceras, se tabell 7.  

 

Samverkan ger en minskning av årskostnad på 290 kr/år. Det get att över systemets 

livslängd, på 25 år, får investeringskostnaderna maximalt vara 7250 kr för att ett 

termisk samverkande system ska vara ekonomiskt gynnsamt. 

 

 

3.1.1  Känslighetsanalys 

 

I figur 27 redovisas hur förändrad årskostnad påverkas av elpriset för grundfallet. Vit 

markör är elpriset som används i grundfallet och scenarier. Från figur 27 avläses att 

årskostnaden minskar med ökat elpris i ett linjärt förhållande. Ett samverkande sy-

stem gynnas av att elpriset ökar jämfört med system utan samverkan.  

 

 

Figur 27. Hur förändrad årskostnad påverkas av elpriset för grundfallet. Vit markör är det el-

pris som använts i grundfallet och scenarier. 

 

I figur 28 redovisas hur förändrad årskostnad och försäljning av el påverkas av tem-

peraturdifferensen i värmepumpens förångare och kondensor. Vit markör är tempe-

raturdifferensen som används i grundfallet och scenarier. Från figur 28 avläses att 

med mindre temperaturdifferens minskar årskostnaden och försäljningen av el ökar. 

Årskostnaden blir lägre till följd av termisk samverkan om antagandet om tempera-

turdifferensen i modellerna är för högt.  
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Figur 28. Hur förändrad årskostnad och försäljning av el påverkas av temperaturdifferensen i 

förångare och kondensor. Temperaturdifferensen är samma på värmepumpens sidor. Vit 

markör är differensen som använts i grundfallet och scenarier. 

 

I figur 29 redovisas hur förändrad årskostnad och inköpet av el påverkas av korrekt-

ionsfaktorn. Vit markör är den korrektionsfaktor som har använts i grundfallet och 

scenarier. Från figur 29 avläses att årskostnaden minskar med ökad korrektionsfak-

tor. Årskostnaden och inköpet av el minskas om korrektionsfaktor är närmare 1. 

 

 

Figur 29. Hur förändrad årskostnad och inköp av el påverkas av korrektionsfaktorn. Korrekt-

ionsfaktor på 0,8 används i grundfallet och scenarier. Vit markör är korrektionsfaktor som an-

vänds i grundfallet och scenarier. 
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3.2  Scenarioanalys 

 

Figur 30, 31 och 32 redovisar förändringen av inköpt el och fjärrvärme samt såld el 

för grundfallet och samtliga scenarier. Negativt i figur 30 och 31 betyder att inköpet 

har minskat till följd av termisk samverkan. Negativt i figur 32 betyder att försälj-

ningen har minskat till följd av termisk samverkan.  

 

I scenarier där inköpet av el har minskat har inköpet av fjärrvärme och försäljning 

av el ökat, förutom för scenario 4, scenario 5 i Kiruna och scenario 8. Scenario 3 ger 

största minskningen av el men även största ökningen av inköpt fjärrvärme. Scenario 

2 ger störst ökning i försäljning av el och minskar inköpet av el med nästan samma 

som scenario 3. Scenario 4 och 8 är de enda scenarier som ger ökning i fjärrvärme-

inköp, elinköp och försäljning av el samtidigt. 

 

 

 

Figur 30. Förändrat elinköp till följd av termisk samverkan i grundfall och samtliga scenarier. 
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Figur 31. Förändrat fjärrvärmeinköp till följd av termisk samverkan i grundfall och samtliga 

scenarier. 

 

 

Figur 32. Förändrad elförsäljning till följd av termisk samverkan i grundfall och samtliga  

scenarier. 

 

Figur 33 och 34 redovisar förändringen i koldioxidutsläpp på kort och lång sikt för 

grundfallet och samtliga scenarier. Negativt betyder att koldioxidutsläppen har mins-

kat till följd av termisk samverkan.  

 

Från figur 33 och 34 avläses att koldioxidutsläppet minskar för grundfallet och samt-

liga scenarier förutom scenario 5 i Kiruna. Största minskningen i koldioxidutsläpp 

fås från scenario 2 som ger en minskning med 2543 kg/år och 919 kg/år på kort 

respektive lång sikt. Scenario 5 i Kiruna är enda scenariot där koldioxidutsläppen 

ökar till följd av termisk samverkan. 
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Figur 33. Förändrat koldioxidutsläpp, på kort sikt, till följd av termisk samverkan i grundfall och 

samtliga scenarier. 

 

 

Figur 34. Förändrat koldioxidutsläpp, på lång sikt, till följd av termisk samverkan i grundfall 

och samtliga scenarier. 

 

Figur 35 redovisar förändringen i årskostnad från ett termiskt samverkande system. 

Över 25 år implicerar en förändring i årskostnad en maximal investeringskostnad 

som figur 36 redovisar. Negativt betyder att årskostnaden har minskat till följd av 

termisk samverkan. En ökning av årskostnad medför en negativ investeringskostnad. 

 

Från figur 35 avläses att scenario 2 ger störst minskning av årskostnad på 1920 kr/år 

och scenario 5 i Aten har näst störst minskning på 628 kr/år. Scenario 5, i Kiruna, är 

det enda scenariot som ger ökad årskostnad till följd av termisk samverkan. Då 
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scenario 2 har största minskningen i årskostnad blir även dess maximala investe-

ringskostnad störst på 48000 kr över 25 år, enligt figur 36. 

 

 

Figur 35. Förändrad årskostnad till följd av termisk samverkan i grundfall och samtliga scena-

rier. 

 

 

Figur 36. Maximal investeringskostnad av att applicera termisk samverkan för att bidra till 

minskad årskostnad i grundfall och samtliga scenarier. 

 

 

3.2.1  Scenario 2 – Analys för optimering av elproduktion 

 

Hur elproduktionen förändras med värmeväxlararean och köldbärarflödet, som be-

skrivet under avsnitt 2.11.2, redovisas i figur 37. Elproduktionen redovisas procen-

tuellt mot elproduktionen från samverkande system i grundfallet. 
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Från figur 37 avläses att maximal elproduktion fås vid största värmeväxlararea och 

lägsta flöde. Bästa fallet som redovisas i samtliga figurer för scenario 2 under avsnitt 

3.2 har en värmeväxlararea på 0,66 m2 per solpanel (motsvarande en kontaktyta om 

halva värmeväxlararean), köldbärarflöde på 0,09 kg/s (40 % av uppmätt köldbärar-

flöde) och värmeväxlartyp enligt scenario 1. 

 

 

Figur 37. Förändrad elproduktion från solpaneler, över ett år, mot värmeväxlararea (övre) och 

köldbärarflöde (undre). Elproduktionen är redovisad som procentuell förändring mot samver-

kande system i grundfallet. 

 

 

3.2.2  Scenario 7 – Analys av maximal drifttemperatur för köldbärare 

 

Hur maximal köldbärartemperatur påverkar värmepumpens genomsnittliga COP 

(årsmedel) och elanvändning redovisas i figur 38. Då en högre maximal köldbärar-

temperatur även påverkar kylningen av solpaneler redovisas inköpt och såld el som 

funktion av maximal köldbärartemperatur i figur 39. 

 

Enligt figur 38 och 39 följer kurvorna för COP och såld el varandra i form. Med 

högre COP kan mer el säljas då värmepumpen är effektivare. Inköpet av el minskas 

då mängden såld el ökar men är konstant efter 30 °C. Efter maximal köldbärartempe-

ratur på ungefär 40 °C är mängden såld och inköpt el konstant. Bästa fallet, som 

redovisas, bedöms vara vid maximal köldbärartemperatur på 40 °C. 
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Figur 38. Värmepumpens genomsnittliga COP och elanvändning som funktion av maximal 

köldbärartemperatur. Med högre temperatur blir COP högre och elanvändningen mindre. 

 

 

Figur 39. Inköpt och såld el som funktion av maximal köldbärartemperatur. Med högre köld-

bärartemperatur ökar inköpet av el och försäljning av el minskar till ett konstant värde efter 30 

°C. 
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4 Diskussion 

 

 

4.1  Grundfall 

 

Ett termiskt samverkande system ger en till minskad årskostnad och ett eleffektivare 

system. Med minskat inköp av el och ökad mängd såld el bidrar det till minskad 

årskostnad. Dock ökar fjärrvärmeinköpet vilket bidrar till ökad årskostnad. Eftersom 

det ökade inköpet av fjärrvärme är större än minskningen av inköpt el och ökningen 

av såld el sammanlagt, är inte ett samverkande värmesystem mer energieffektivt, se 

tabell 6. Det anses som otänkbart att investeringskostnader inte överskrider 7250 kr 

över 25 år då det innefattar underhåll, installation, material och lönekostnader för 

installatör och underhållstekniker. Trots att maximala investeringskostnaden kan an-

ses otänkbar att uppnå är systemet mer eleffektivt då värmepumpens COP och sol-

panelernas verkningsgrad ökar enligt tabell 6. Värmepumpens COP ändras procen-

tuellt mer än solpanelernas verkningsgrad. Detta innebär att värmepumpen är den 

enhet som gynnas mest av ett samverkande system enligt grundfallet. Ökat COP bi-

drar till minskat inköp av el till värmepumpen (Furuno et al. 2016), se tabell 6. Ökad 

verkningsgrad bidrar till mer el producerad från solpaneler som ökar överprodukt-

ionen och försäljningen av el (Cuce et al. 2013 och Würfel 2009), se tabell 6. Även 

minskat inköp av el bidrar till att mer el kan säljas. Termisk samverkan ger ett elef-

fektivare men inte kostnads- och energieffektivare system jämfört mot utan samver-

kan. 

 

Fjärrvärmebehovet ökar till följd av ett samverkande system vilket bidrar till ökad 

årskostnad men minskat koldioxidutsläpp, se tabell 6 och tabell 7. Fjärrvärmen beror 

på flera faktorer, exempelvis värmepumpens värmeeffekt som beror på COP och 

värmebehovet. Värmepumpen är inte varvtalsreglerad vilket medför att elanvänd-

ningen är endast beroende av värmepumpens COP (Huang et al. 2017). Värmepum-

pen regleras även så att överproduktion av värme ej sker till värmebäraren via till-

försel av el. Det gör att under vissa tider kommer värmepumpen överproducera om 

el tillförs men kommer inte klara av värmebehovet om el inte tillförs. För dessa till-

fällen köper systemet in fjärrvärme för att uppfylla värmebehovet. Enligt Stjärnborg4 

fungerar det inte på detta sätt i praktiken. Om detta inträffar köps ingen fjärrvärme 

in. Istället får värmeeffekten ut från radiatorerna vara något lägre som gör att inom-

hustemperaturen inte hålls konstant året runt. Modellerna är byggda så att värmebe-

hovet alltid är uppfyllt vilket gör att inköpet av fjärrvärme kan bli något högre än det 

hur systemet skulle betett sig i praktiken. Kopplat till koldioxidutsläpp är det positivt 

om mer fjärrvärme köps in. Fjärrvärme producerat från ett kraftvärmeverk i Karlstad 

antas använda koldioxidneutralt bränsle som gör att den el som produceras från 

                                                 
4 Erik Stjärnborg, Chef för nationella affärer, HSB Värmland, möte 9 april 2018 
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kraftvärmeverket ger minskad klimatpåverkan (Gode et al. 2015 och Wikström 

2013). Om fjärrvärmebehovet är mindre i praktiken kommer koldioxidutsläppen öka 

och årskostnaden minska från ett samverkande system.  

 

Systemet av Gervind et al. (2016) jämförs inte mot ett system utan termisk samver-

kan med solpaneler. Istället jämförs systemet mot det gamla systemet bestående av 

endast fjärrvärme. Det betyder att systemet av Gervind et al. (2016), trots att det 

förespråkas som ekonomiskt gynnsamt, kan ha varit mer ekonomiskt gynnsamt om 

termisk samverkan inte hade applicerats mellan bergvärmepump och solpaneler. 

Hade en sådan analys gjorts kunde systemet av Gervind et al. (2016) jämföras med 

grundfallet i denna studie för att avgöra om berg- eller frånluftvärmepump gynnas 

mest av termisk samverkan. 

 

 

4.2  Scenarier 

 

Gemensamt för scenarioanalysen är att scenario 2 (optimering av elproduktion) och 

5 (byte av geografisk placering), i Kiruna, sticker ut. Scenario 2 har överlägset minsta 

årskostnaden och största maximala investeringskostnaden vilket är rimligt från den 

höga försäljningen av el jämfört med andra scenarier. Scenario 5, i Kiruna, är enda 

scenariot med ökad årskostnad vilket kan ses från ökat inköp av el och minskad för-

säljning av el.  

 

En trend är att med minskat inköp av el följer att inköpet av fjärrvärme och försälj-

ning av el ökar, se figur 30, 31 och 32. Även scenario 5, i Kiruna, följer denna trend 

med omvänt tecken. Scenarier som inte följer trenden är scenario 4 (avsaknad av 

frånluftåtervinning) och 8 (omordnad av frånluftaggregat och solpaneler) där inköpet 

av el har ökat samtidigt som inköpet av fjärrvärme och försäljning av el har ökat. 

Scenario 4 och 8 är de scenarier där frånluftaggregatet har påverkats genom avsaknad 

av frånluftåtervinning eller platsbyte.  

 

Figur 33 och 34 redovisar förändringen av koldioxidutsläpp på kort och lång sikt där 

kort sikt alltid ger en större förändring, i absoluta värden, av utsläpp jämfört mot lång 

sikt. Då samma beräkningsgång används med olika verkningsgrader och utsläpps-

mängd gör det att staplarna i figur 33 och 34 ser förhållandevis lika ut med skillnad 

att den lodräta axeln har annan skala. Samma kan ses när figur 35 och 36 jämförs, 

där maximala investeringskostnaden är densamma som förändringen av årskostnad 

med skillnad på omvänt tecken och att den lodräta axeln har annan skala. 
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4.2.1  Optimering i praktiken – scenario 1, 2 och 3 

 

Optimering av elproduktion från solpanelerna ger den största minskningen av års-

kostnad för samtliga undersökta scenarier och grundfallet, se figur 35. Denna 

systemlösning kräver dock större värmeväxlararea, lägre köldbärarflöde, värmeväx-

lartyp enligt scenario 1 och kylning av köldbärare mellan varje solpanel. Värmeväx-

lartypen anses inte påverka optimeringen då resultatet av scenario 1 medför liknande 

resultat som grundfallet i samtliga figurer från avsnitt 3.2. Då det är flera parametrar 

som måste ändras är den minskade årskostnaden svår att avgöra huruvida bra den 

stämmer mot praktiken. Ett problem är att applicera kylning av köldbärare mellan 

solpanelskolumner eftersom det kräver en kyleffekt som kan medföra att arbete be-

höver tillföras vilket medför ökad årskostnad. Optimering av elproduktion anses 

komplicerat att få praktiskt genomförbart. 

 

Optimering av elanvändning från värmesystemet anses ge lägsta möjliga elanvänd-

ning från värmepumpen med denna systemutformning. Systemutformningen mot-

verkar den negativa påverkan som grundfallet har på värmepumpen när solpanelerna 

riskerar kyla köldbäraren. I värmesystemet studerat av Gervind et al. (2016) görs en 

sådan reglering för att motverka kylning av köldbäraren. Regleringen anses praktisk 

genomförbar då det endast krävs någon form av temperaturgivare kopplad till exem-

pelvis en ventil. Ventilen kan då ändra vilken ledning köldbäraren ska passera bero-

ende på temperaturskillnaden mellan köldbäraren och solpanelerna. Optimering av 

elanvändning anses praktiskt genomförbart. 

 

Optimering av elproduktion och elanvändning ger störst påverkan på inköpet och 

försäljning av el. Detta är inte oväntat då en optimering av elproduktion från solpa-

nelerna gör att större andel av elbehovet kan täckas samt att överproduktion till för-

säljning ökar. Samma logik går vid optimering av elanvändning då en minskad elan-

vändning till värmepumpen gör att mindre el behövs köpas in. Ökad försäljning av 

el implicerar minskat inköp av el och vice versa. Det betyder att scenario 2 och 3 är 

de två mest energieffektiva scenarierna i denna studie. 

 

 

4.2.2  Frånluftaggregatens påverkan – scenario 4 och 8 

 

Frånluftaggregaten har liten påverkan på köldbäraren i ett samverkande system jäm-

fört mot solpanelerna. Detta kan ses från jämförelse av scenario 4 (avsaknad av från-

luftåtervinning) och scenario 8 (omordnad av frånluftaggregat och solpaneler). Båda 

scenarierna ger liknande resultat i samtliga figurer från avsnitt 3.2. Det betyder att 

frånluftaggregaten har liten positiv påverkan på köldbäraren när den placeras innan 

solpaneler vilket innebär att båda scenarierna arbetar med solpaneler som huvudsak-

lig värmetransport till köldbäraren. Frånluftaggregaten har en positiv påverkan om 



44 

 

de placeras efter solpanelerna då de kan motverka om kylning av köldbäraren har 

skett hos solpanelerna. Detta kan även ses från att grundfallet har lägre årskostnad 

än scenario 4 och 8, se figur 35. Placeras frånluftaggregaten före solpanelerna bidrar 

de med att förvärma köldbäraren innan värmeväxling med solpanelerna. Detta mins-

kar potentialen för kylning av solpaneler och ökar risken för kylning av köldbäraren 

hos solpaneler. Från resultatet är det minst lika bra att inte använda frånluftaggregat 

alls i värmesystemet mot att placera frånluftaggregaten före solpanelerna i köldbä-

rarledningen. Det betyder att ett system enligt scenario 8 aldrig ger ett energi- eller 

kostnadseffektivare system jämfört mot scenario 4 då frånluftaggregaten påverkar 

scenario 8 negativt. 

 

Årskostnaden för scenario 4 är högre är än grundfallet, enligt figur 35, men detta 

kanske inte är helt sant. Om det behövs ett arbete för att driva frånluftåtervinningen 

är det inte medräknat i ekonomikalkylen. Det gör att, om driftkostnaden från de två 

frånluftaggregaten tas med i beräkningar för grundfallet, kan scenario 4 ha potentiellt 

lägre årskostnad än grundfallet. Scenario 4 visar att framtida värmesystem för ny-

byggda flerbostadshus med solpaneler kan eventuellt konstrueras utan frånluftåter-

vinning och därmed minska investeringskostnaden för värmesystemet. Solpanelerna 

används då som värmekälla för köldbäraren. Det betyder att nybyggnation av vär-

mesystem enligt scenario 4 kan medföra en lägre årskostnad än grundfallet om från-

luftaggregatens samtliga kostnader tas med. 

 

Värmesystemet i scenario 4 liknar försöket av Zhou et al. (2016). I försöket fungerar 

solpanelerna som förångare i värmepumpsprocessen. Skillnaden är att scenario 4 lå-

ter köldbäraren cirkulera mellan förångare och solpaneler istället för Zhou et al. 

(2016) där värmepumpens köldmedie är direktkopplat till solpanelerna. Scenario 4 

och systemet av Zhou et al. (2016) gör att värmepumpen blir mer väderkänslig än ett 

system med frånluftaggregat. Detta för att under kalla tidsperioder finns det inget 

frånluftaggregat som kan hjälpa till att värma om solpanelerna har kylt köldbäraren. 

Zhou et al. (2016) jämför inte värmesystemet mot något annat värmesystem vilket 

försvårar jämförandet mot scenario 4. 

 

 

4.2.3  Geografisk plats och årstider – Scenario 5 och 6 

 

Ett problem med termisk samverkan är att solpanelerna kyler köldbäraren under kalla 

perioder. Det medför att köldbäraren får lägre temperatur som försämrar värmetrans-

porten till värmepumpens förångare som sänker dess COP (Furuno et al. 2016) och 

solpanelerna blir varmare vilket försämrar verkningsgraden (Cuce et al. 2013). När 

systemet placeras i Kiruna, i scenario 5, blir det tydligt att kylning av köldbäraren 

från solpaneler blir övervägande negativ. Ett samverkande system i Kiruna ger högre 
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årskostnad och ökar koldioxidutsläppen. Det finns då ingen anledning, enligt resul-

taten i avsnitt 3.2, att applicera termisk samverkan i ”svalare klimat” som i Kiruna.  

 

Det finns inga betydande skillnader mellan grundfallet i Karlstad och scenario 5 i 

Lund. Detta beror på att väderdata från Lund liknar väderdata från Karlstad. Lund är 

generellt sett lite varmare (SMHI 2016) vilket har gynnat systemet då årskostnaden 

är marginellt mindre. Positivt med Lund jämfört med Kiruna och Aten är att koldi-

oxidutsläppen minskar mer från ett samverkande system i Lund. Att systemet i Lund 

har lägre koldioxidutsläpp än Aten beror på att inköpet av el minskar och att mer 

fjärrvärme köps in i högre grad. Eftersom systemet i Lund medför lägre koldioxid-

utsläpp än i Kiruna och Aten kan det finnas en brytpunkt i lokalt klimat där klimat-

påverkan är som lägst. 

 

Ett varmare klimat gynnar det samverkande systemet. Detta kan ses från inköp och 

försäljning av el i scenario 5, i Aten, se figur 30 och 32. Årskostnaden minskar med 

dryga dubbla jämfört mot grundfallet i Karlstad. Värmebehovet är lägre och solin-

strålningen är högre i Aten. En anledning till att årskostnaden minskar i Aten jämfört 

med grundfallet i Karlstad är för att de finns få timmar, eller inga timmar alls, där 

solpanelerna riskerar kyla köldbäraren. Varmare klimat gör även att köldbäraren har 

en högre temperatur över året från värmeväxling med solpaneler. Högre köldbärar-

temperatur gör att när ett värmebehov finns kan värmepumpen klara av värmebeho-

vet utan tillsättning av el eller inköp av fjärrvärme. Likaså kan ett varmare klimat 

innebära att solinstrålningen är högre (SMHI 2017), vilket gör att mer el produceras 

från solpanelerna. Med högre elproduktion får kylning av solpaneler en större bety-

delse i ett varmt land då den absoluta eleffekten påverkas mer jämfört med i ett land 

lägre instrålning (Cuce et al. 2013). Detta kan även ses i figur 21 där temperaturen 

har större påverkan på eleffekten vid hög instrålning jämfört mot låg instrålning. Det 

betyder att ett samverkande system enligt denna studie är mer attraktivt, jämfört mot 

grundfallet, när omgivningstemperaturen och instrålningen är högre. 

 

Skillnaden mellan Kiruna och Aten är betydligt större relativt skillnaderna mot vin-

ter- och sommarhalvår i scenario 6. Kopplat till förändrad årskostnad ger ett vinter-

halvår i Karlstad högre halvårskostnad jämfört med ett sommarhalvår i Karlstad. 

Detta stämmer överens med Kiruna som har högre årskostnad än Aten. Då scenario 

6 ger minskad halvårskostnad på båda halvåren kan det innebära att ett samverkande 

system i Karlstad är som bäst under övergångsårstiderna; vår och höst. Speciellt med 

övergångsårstiderna är att solpanelerna är tillräckligt varma för att värma köldbära-

ren samtidigt som att det finns ett värmebehov. Det gör att köldbäraren håller en låg 

temperatur ut från värmepumpen vilket ökar solpanelernas verkningsgrad mer jäm-

fört mot under sommaren där köldbäraren har, oftast, en högre temperatur ut från 

värmepumpen då värmebehovet är lågt. Det betyder att ett samverkande värmesy-

stem som i denna studie förväntas vara effektivast under övergångsårstiderna. 
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4.2.4  Analys av maximal drifttemperatur för köldbärare – scenario 7 

 

En högre maximal drifttemperatur för köldbäraren är gynnsamt för ett samverkande 

värmesystem. En begränsad drifttemperatur, som i grundfallet, medför någon form 

av reglering för att motverka för hög köldbärartemperatur. Om dessa begränsningar 

ändras, som i analysen under scenario 7, se figur 38 och 39, behöver inte systemet 

regleras i samma grad. Det kan både vara praktiskt och medföra en ekonomisk be-

sparing. Det positiva med en högre köldbärartemperatur är att värmepumpens COP 

ökar vilket minskar mängden el som köps in (Furuno et al. 2016). Negativt i detta 

system är att potentialen att kyla solceller kan försämras med en generellt högre 

köldbärartemperatur över året. Om köldbäraren ska låtas ha högre drifttemperatur 

bör eventuella risker undersökas som har lett fram till att tidigare maximala drifttem-

peraturen har satts. Detta scenario ger en minskad årskostnad mot grundfallet. Det 

betyder att scenario 7 har lägre årskostnad jämfört mot grundfallet främst från en 

effektivare värmepump till följd av ökad maximal drifttemperatur.  

 

 

4.3  Känslighetsanalys 

 

Från känslighetsanalysen kan det ses att ett termiskt samverkande system gynnas av 

att elpriset ökar. Framtidens elpriser är svåra att prediktera då de finns flera fram-

tidsscenarier som förväntas kunna ske med el- och energisystem inom Sverige och 

andra länder. Bixia har släppt två långtidsprognoser som säger att elpriset ökar. Skill-

naden är att prognosen från 2015 pekar på en kraftig ökning av elpriset men progno-

sen från 2017 menar mer att elpriset kommer endast öka marginellt (Bixia 2015, 

2017). Två olika svar från två prognoser av samma företag med 2 år mellan dem 

stärker hur osäkert och svårt det är att prediktera framtidens elpriser. Vad progno-

serna har gemensamt är att elpriset förväntas öka i någon grad. Det innebär att ett 

samverkande system kan bli mer attraktivt i framtiden om elpriset ökar. 

 

Enligt Bengtsson5 brukar temperaturdifferensen mellan kondensor och värmebärare 

samt förångare och köldbärare ligga mellan 5 °C och 10 °C, vilket har analyserats i 

denna känslighetsanalys. I denna studie sattes temperaturdifferensen till 20 °C för 

värmepumpens respektive sida. Testandet av temperaturdifferensen nära 5 °C och 10 

°C gav att lägre temperaturdifferenser ger orimliga COP. Eftersom termodynamiska 

processer inte beräknas i värmepumpen, utan modelleras istället med energibalanser 

och temperaturdifferenser på värmepumpens respektive sida, spelar temperaturen för 

köldmediet mindre roll. Temperaturen för köldmediet är endast till som en hjälp för 

                                                 
5 Peder Bengtsson, Karlstads Universitet, handledningstillfälle den 3 mars 2018 
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att modellera korrekt värmeväxling i förångaren och kondensorn samt värmepum-

pens COP. Lägre temperaturdifferens än 20 °C gav lägre årskostnad vilket kommer 

delvis från att försäljningen av el ökar med lägre temperaturdifferens, se figur 28. 

Det betyder att om temperaturdifferensen antas till något lägre ger det en minskad 

årskostnad för det samverkande systemet. 

 

Årskostnaden blir lägre för det samverkande systemet med korrektionsfaktor när-

mare 1, se figur 29. Det beror på att korrektionsfaktorn ändrar elbehovet till värme-

pumpen. Ett större elbehov gör att mer el kan användas från solpanelerna innan det 

säljs vilket kan ses på det minskade inköpet av el med korrektionsfaktor närmare 1, 

se figur 29. Då får förändrad köldbärartemperatur en större inverkan på hur mycket 

el som måste köpas in mot om korrektionsfaktorn hade varit lägre. Om denna studie 

inte hade applicerat en korrektionsfaktor skulle förändringen i årskostnad bli lägre i 

grundfallet. 

 

 

4.4  Metoddiskussion 

 

Här diskuteras de val, förenklingar, antaganden som har gjorts och vad för påverkan 

de förväntas ha på resultatet. 

 

 

4.4.1  Val av modelleringsprogram 

 

I studien valdes Simulink som modelleringsprogram. Simulink medför att reglering 

i modellen kan göras via MATLAB-kod samt att det blir enkelt att hantera stora 

mängder data då dessa kan förbehandlas i en MATLAB-fil. Simulink har även ett 

tydligt gränssnitt där pilar dras till respektive system vilket underlättar förståelsen 

och minskar risken för missförstånd. I jämförelse mot exempelvis Excel kopplas cel-

ler via kommandon i cellerna och pilar måste göras manuellt i form av bilder. 

COMSOL Multiphysics är även ett modelleringsprogram som kan användas. 

COMSOL använder fördefinierade samband för att beräkna exempelvis värmetrans-

port. Det gör att de flesta beräkningar blir mer exakt i jämförelse mot Simulink. Pro-

blemet med COMSOL är att det kräver stor datorkapacitet för att simulera tidsbero-

ende modeller. Valet mellan Simulink, Excel och COMSOL är upp till preferens och 

kunskapsnivå. I denna studie valdes Simulink på grund av en högre kunskapsnivå 

inom modellering av värmesystem med modelleringsprogrammet jämfört med Excel 

och COMSOL. 
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4.4.2  Värmepump och fjärrvärme 

 

Fjärrvärmeinköpet och värmepumpens av/på-tillstånd från grundfallets modell utan 

samverkan stämmer inte med data från intressenten för Ulvsbygatan 25. Fjärrvärme-

behovet över ett år från data är 141184 kWh, se tabell 1, och för modellen utan sam-

verkan över ett år är 106600 kWh, se tabell 6. Värmepumpen är igång 20 % färre 

antal timmar enligt data jämfört med modellen utan samverkan, se figur 13, vilket 

korrigeras med en korrektionsfaktor som analyseras i känslighetsanalysen. Anled-

ningen till avvikelser från data beror på hur värmebäraren är modellerad. Värmebä-

rarsidan är modellerad efter dess temperatur istället för dess flöde vilket kan påverka 

värmeeffekten som behövs. Det är okänt hur mycket påverkan denna skillnad faktiskt 

har då detta antagande gjordes som en förenkling. I modellen får även värmepumpen 

värma tappvarmvattnet olikt det värmesystemet på Ulvsbygatan 25 vilket medför att 

värmepumpen används mer och mindre fjärrvärme köps in. Trots att dessa skillnader 

ger påverkan på mängden inköpt fjärrvärme och elanvändning från värmepumpen 

påverkas inte resultatet. Resultatet är en jämförelse mellan två modeller och eftersom 

modellerna är byggda på samma grund är jämförelsen likvärdig mot om modellerna 

hade varit byggda på en annan grund. Det betyder att jämförelsen kan betraktas som 

tillförlitlig och känslighetsanalysen ger svar på hur stora variationer modellen har 

jämfört med verkligheten. Ett lägre inköp av fjärrvärme än vad data anger är inte 

betydande för resultatet i en jämförande studie som denna och värmepumpens elan-

vändning korrigeras med en korrektionsfaktor. 

 

 

4.4.3  Elproduktion och värmeväxling med solpaneler  

 

Figur 21 visar att eleffekter upp till drygt 400 W kan fås per solpanel. Detta kan vara 

missvisande beskrivning på grund av hur eleffektens påverkan av paneltemperaturen 

är beskriven. Den vågräta axeln, paneltemperatur, går från -20 °C till 90 °C förutsatt 

att instrålningen är 1000 W/m2. Försöket av Cuce et al. (2013) redovisar figurer med 

mer rimliga axelintervall för paneltemperatur från 15 °C kopplat till en solcells verk-

ningsgrad.  Det är otänkbart att paneltemperaturen kan vara -20 °C vid hög instrål-

ning på 1000 W/m2. Samma gäller vid låg instrålning då det är otänkbart att panel-

temperaturer på exempelvis 80 °C kan uppnås vid instrålning på exempelvis 200 

W/m2. Anledningen är hur jordskorpan värms av solinstrålning och kyls när ingen 

solinstrålning når jordskorpan vilket påverkar omgivningstemperaturen (SMHI 

2017). Vissa områden inom planet på figur 21 är då osannolika, exempelvis hög in-

strålning och låg temperatur eller låg instrålning och hög temperatur. 

 

Beräkning av värmetransporten som sker mellan köldbäraren och en solpanel kan 

göras noggrannare. I modellerna beräknas värmetransporten endast via konvektiv 

värmetransport från köldbäraren till insida rörvägg, som antas vara tunn och samma 
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temperatur som solpanelens temperatur. Noggrannare hade varit att beräkna med föl-

jande värmetransport: konvektiv värmetransport mellan köldbärare och insida rör-

vägg, värmetransport via ledning mellan inre och yttre rörvägg, konvektiv värme-

transport mellan yttre rörvägg och solpanelens yta och värmetransport via ledning 

mellan solpanelens yta till solpanelens mitt (Çengel & Boles 2011). Däremot har 

värmeväxlararean under 3,5 % påverkan på solpanelernas elproduktion, se figur 37, 

vilket förväntas vara den mest betydande faktorn vid beräkning av värmetransport. 

Det betyder att noggrannare beräkning av värmetransporten från värmeväxling inte 

bör påverka resultatet mer än 3,5 %. 

 

Hur temperaturen fördelas för solpanelerna kan göras noggrannare. I denna studie 

beräknas paneltemperaturen per solpanelskolumn men hade kunnat göras exempel-

vis per solpanel eller per solcell som i studien av Bahaidarah et al. (2016). Detta hade 

gett noggrannare beräkning av eleffekten från solpanelerna. Detta kräver dock en 

utökning av antal beräkningar, en per solpanel och en per solcell. Ökad noggrannhet 

kräver ökad datorkapacitet och den slutliga jämförelsen förväntas inte påverkas dras-

tiskt av ökad noggrannhet med solpanelstemperaturer.  

 

 

4.4.4  Elsystem 

 

Hushållselens variation är byggd på antaganden endast genom avläsning från ett di-

agram illustrerat enligt figur 22, inspirerad av Energimyndigheten (2007). Det som 

har antagits från diagrammet är: fördelningen mellan aktiv- och baslast och vilka de 

aktiva timmarna är över ett dygn. De aktiva timmarna över ett dygn är enkelt att 

avläsa då elanvändningen är betydligt högre än andra timmar av dygnet. Enligt figur 

22 är det större användning av el på kvällen jämfört mot morgonen vilket inte har 

tagits hänsyn till i modellerna. Fördelningen mellan aktiv- och baslast är största fel-

källan då uppskattning av data från diagrammet har använts för att göra en procen-

tuell fördelning om 41 % aktivlast och 59 % baslast. Likaså har inte hänsyn tagits till 

helgdagar där elförbrukningen kan se annorlunda ut på grund av att människor inte 

är vakna lika tidigt och är hemifrån andra tider som en vanlig vardag. En felaktig 

uppskattning om hushållsel påverkar inte totala elbehovet men påverkar hur mycket 

el som måste köpas in eller säljas. Om fördelningen av hushållsel korrigeras kan el 

behöva köpas in vissa timmar där de nuvarande modellerna visar att solpanelerna 

klarar hela elbehovet. Det betyder att studiens resultat för inköp och försäljning av 

el kan påverkas om hushållselens variation är felaktigt antagen. 

 

Elpriset har antagits konstant för hela året och är densamma för både inköp och för-

säljning. I det verkliga fallet varierar elpriset från timme till timme och är olika mel-

lan inköp och försäljning vilket, som kan ses i känslighetsanalysen, har en påverkan 

på resultatet. Anledningen till att elpriset har satts konstant är på grund av att priset 
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angavs av intressenten till att vara 1,2 kr/kWh för inköp och försäljning året runt. 

Enligt Vattenfall (2018) varierar försäljningspriset av el mot Nordpools spotpris med 

0,4 kr/kWh pålägg vilket, oftast, ger ett lägre försäljningspris än det antagna priset 

på 1,2 kr/kWh. Det betyder att ett lägre försäljningspris än inköpspris av el gör att 

överproduktion inte blir lika ekonomiskt gynnsamt. Ett samverkande system som i 

denna studie förväntas då få en ökad årskostnad. 

 

 

4.4.5  Koldioxidutsläpp från el 

 

Det finns flera sätt att beräkna koldioxidutsläpp från elinköp. Exempel är marginalel, 

medelel och nordisk eller svensk elmix. Marginalel, som använt i denna studie, är 

beskrivet under avsnitt 1.1 och beräkningsgång i avsnitt 2.7. Medelel innebär att om 

elanvändningen i Sverige ökar med exempelvis 1 % innebär det att samtliga elpro-

ducenter inom Sverige ökar sin produktion med 1 % och koldioxidutsläpp beräknas 

efter det (Gode 2009 och Wikström 2013). Nordisk elmix innebär att koldioxidut-

släpp förändras med ett tidigare beräknat värde per kWh el. Värdet är baserat på 

Nordens största elproducenter (Energi- och klimatrådgivningen 2017). Svensk elmix 

liknar nordisk elmix med skillnad att värdet istället baseras på Sveriges elproducen-

ter som i dagsläget består till största del av vatten- och kärnkraft (Energi- och kli-

matrådgivningen 2017). Eftersom marginalelsprincipen baseras på ett ”worst case”-

scenario medför det att förändringen i koldioxidutsläpp är den största minskningen 

som kan förväntas från grundfallet. Detta för att andra beräkningssätt baseras på me-

delvärden av ett eller flera länder. På kort sikt motsvarar koldioxidutsläppen på 1239 

kg/år ungefär 33 % av en svensk medborgares årliga koldioxidutsläpp (Ekonomi-

fakta 2017). Om andra beräkningssätt hade använts förväntas ett samverkande sy-

stem ge ökat koldioxidutsläpp jämfört mot ett samverkande system där marginalels-

principen har applicerats. 

 

 

4.5  Vidare studier 

 

Resultatet från denna studie bör studeras vidare för att avgöra om grundfallet och 

vissa scenarier kan vara energi- och kostnadseffektivt. Förslag på vidare studier är: 

• Göra en jämförelse som denna studie om termiskt samverkande värmesystem 

mellan solpaneler och bergvärmepump. 

• Göra om studien med investeringskostnader kända. Speciellt intressant för 

grundfallet, scenario 2 (optimering av elproduktion) och scenario 4 (avsak-

nad av frånluftåtervinning). 

• Undersöka vilka brytpunkter det finns i lokalt klimat som gör att ett samver-

kande system blir optimalt ur ett miljömässigt perspektiv. 

• Undersöka vilka risker det finns inom värmesystemet om köldbäraren når 

temperaturer över 22 °C. 
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