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Förord 
 
Karlstad Kommun har ett färdigt beslut om att installera totalt 3000 m2 solpaneler i 
Karlstad, varav 2500 m2 återstår att utplacera. Var dessa solpaneler skall placeras är i 
dagsläget en öppen fråga. Företaget Sweco AB har Karlstad Kommun som en av sina 
kunder där de fått uppdraget att utreda just det här ärendet med solpanelerna. Från både 
Sweco AB: s och kommunens sida fanns intresse att detta även utreddes genom Karlstads 
universitet i form av ett examensarbete. De huvudsakliga frågorna att besvara var; var i 
Karlstad solfångarna bör placeras samt hur och vart det skulle vara lämpligt att lagra 
solvärmen. För att uppdraget skulle passa ett examensarbete beslöts att arbetet skulle 
utreda om solpanelerna skulle kunna placeras på en specifik vald plats och även då se 
över lagringsmöjligheterna på eller kring denna utvalda plats. Idén var då att solpanelerna 
i första hand skulle förse en viss byggnad och att solvärmen skulle vara möjlig att lagras i 
viss form i anslutning till byggnaden.  

 I



Sammanfattning 
 
Examensarbetet syftar till att utreda om värmebehovet för ett planerat äldreboende 
beläget på Zakrisdal skulle kunna förses av enbart solfångare med tillhörande 
säsongslager. Värmebehovet beräknas i rapporten utifrån vissa antaganden och simuleras 
i programmet Simulink. Likaså simuleras solinstrålningen över platsen. Äldreboendets 
totala värmebehov skall alltså förses av enbart solfångare med säsongslagring där 
solfångararea och lagervolym skall dimensioneras. Vilken typ av säsongslager som tänkts 
bestäms inte men platsens geologi pekar på att borrhål i berggrund är att föredra. Enligt 
modellen i Simulink skulle ett lager på 29300 m3 och en solfångararea på 1100 m2 
behövas med antagandet att hela värmebehovet skall förses utan tillsatsvärmekälla med 
en systemförlust på 50 %. Flera simuleringar gjordes för olika solfaktorer (andel 
solvärme av värmebehovet) och olika systemförluster, där 50 % skulle representera 
borrhål i berggrund som lagermetod. Studier av andra rapporter bl.a. av Statens 
Geotekniska Institut visar att en solfaktor på 100 % mycket sällan uppnås av främst 
ekonomiska skäl då solvärmekostnaden för systemet blir oförsvarbar. För äldreboendet 
på Zakrisdal skulle det troligtvis vara mer lönsamt att låta installera en systemlösning 
som ger en något lägre solfaktor som resulterar i en lägre solvärmekostnad och sedan 
komplettera med en tillsatsvärmekälla som har ett lägre energipris exempelvis fjärrvärme. 
Fortsatt arbete utfört av kommunen eller ett konsultföretag får utreda vilken 
dimensionerande systemlösning som då skulle lämpa sig. 
 
Abstract 
 
By order of the local government of Karlstad, this report is meant to examine if the need 
of heat from a home for elderly could be provided by a heat system consisting of only 
solar collectors and high temperature seasonal heat storage. The need of heat is here 
calculated based on assumptions and it is simulated in the programme Simulink, 
MATLAB. The solar radiation and solar collectors are simulated in Simulink as well. 
Thus the total need of heat is meant to be provided by only solar collectors and heat 
storage after which dimension of the area of solar collectors and the volume of the 
storage will be done. Which type of seasonal heat storage that will be chosen is not to be 
decided, but the geological condition at Zakrisdal (were it will be built) indicates that 
heat stores in rock is to prefer. According to the model built in Simulink, the solar 
collector area and the storage volume that will be needed is 1100 m2 and 29300 m3 
respectively. This is based on the assumption that the total need of heat has to be covered 
and that the heat loss from the system is 50 percent. More similar simulations were done 
with different sun- factors (the proportion heat from solar collectors of the needed heat) 
and different heat losses where 50 percent represented the type heat store in rock. Studies 
of other reports shows that a sun- factor of 100 % seldom occurs mainly because of 
economical reasons. For the home for elderly at Zakrisdal it would probably be more 
profitable if one let design a smaller system that would bring smaller costs and instead 
complete with another energy source cheaper then sun energy for example district 
heating. Further work by the government of Karlstad or a consulting firm will then have 
to investigate which dimensions the system will have. 
Keywords- seasonal heat storage, solar collectors, solar radiation and sun- factor 

 II



Examensarbete Energi- och Miljöteknik                                                       2009-01-12 
Christoffer Skantz

 

  1 

Innehåll  
 

Innehåll ........................................................................................................................... 1 
1. Inledning ......................................................................................................................... 2 

1.1 Bakgrund................................................................................................................... 2 
1.2 Övergripande avgränsningar och antaganden........................................................... 2 
1.3 Problemformulering.................................................................................................. 3 
1.4 Syfte .......................................................................................................................... 3 
1.5 Mål ............................................................................................................................ 3 

2. Teori ................................................................................................................................ 3 
2.1 Solfångare ................................................................................................................. 3 
2.1.1 Plana solfångare ..................................................................................................... 4 
2.1.2 Vakuumrör ............................................................................................................. 5 

2.1.3 Jämförelse mellan plan solfångare och vakuumrörsolfångare........................... 6 
2.2 Solinstrålning ............................................................................................................ 6 
2.3 Solfångarens verkningsgrad...................................................................................... 7 
2.4 Lagring av solvärme ................................................................................................. 8 

2.4.1 Sensibel värmelagring........................................................................................ 8 
2.4.2 Latent värmelagring ........................................................................................... 9 
2.4.3 Jämförelse mellan sensibel respektive latent värmelagring............................. 10 
2.4.3 Säsongslagring ................................................................................................. 10 

3. Metod ............................................................................................................................ 13 
3.1 Äldreboendet........................................................................................................... 13 

3.1.1 Ventilation........................................................................................................ 14 
3.1.2 Infiltrationsförluster ......................................................................................... 14 
3.1.3 Transmissionsförluster ..................................................................................... 14 
3.1.4 Internvärme ...................................................................................................... 15 

3.2 Äldreboendets värmebehov .................................................................................... 16 
3.2.1 Uppvärmningsbehovet ..................................................................................... 16 
3.2.2 Tappvarmvattenbehovet................................................................................... 16 

3.3 Solinstrålning .......................................................................................................... 17 
3.4 Dimensionering av solfångararea och lagervolym ................................................. 18 
3.5 Hänvisning till rapport med simuleringar i solvärmeprogrammet MINSUN......... 20 

4. Resultat ......................................................................................................................... 26 
5. Slutsats .......................................................................................................................... 28 
6. Diskussion..................................................................................................................... 28 
7. Fortsatt arbete................................................................................................................ 31 
8. Referenser ..................................................................................................................... 31 
Bilaga 1: Layoutskiss över äldreboendet 
Bilaga 2: Beräkning av ventilationsbehovet 
Bilaga 3: Ekvationer för äldreboendets uppvärmningsbehov  
Bilaga 4: Ekvationer för solinstrålning 
Bilaga 5: Simulinkmodellen 
Bilaga 6: Principskiss över kombisystem (Solvärme/Fjärrvärme) 



Examensarbete Energi- och Miljöteknik                                                       2009-01-12 
Christoffer Skantz

 

  2 

1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Karlstads Kommun tog år 2000 ett beslut om att installera totalt 3000 m2 solfångare i 
Karlstad, varav 2500 m2 återstår att utplacera. Var dessa solfångare skall placeras är i 
dagsläget en öppen fråga. Företaget Sweco AB har Karlstad Kommun som en av sina 
kunder där de fått uppdraget att utreda just det här ärendet med solfångarna. Från både 
Sweco AB: s och kommunens sida fanns intresse att detta även utreddes genom Karlstads 
universitet i form av ett examensarbete. De huvudsakliga frågorna att besvara var; var i 
Karlstad solfångarna bör placeras samt hur och vart det skulle vara lämpligt att lagra 
solvärmen. För att uppdraget skulle passa ett examensarbete beslöts att arbetet skulle 
utreda om solfångarna skulle kunna placeras på en specifik vald plats och även då se över 
lagringsmöjligheterna på eller kring denna utvalda plats. Idén var då att solfångarna i 
första hand skulle förse en viss byggnad och att solvärmen skulle vara möjlig att lagras i 
viss form i anslutning till byggnaden.  
 
Objektet som valts att analyseras är en planerad nybyggnation i form av ett äldreboende 
som kommer att vara beläget på Zakrisdal i Karlstad och byggnationen kommer att stå 
klar någon gång hösten år 2010. Sweco AB är även det företag som ritat skisserna till 
äldreboendet. Att studera en i dagsläget ej befintlig byggnad innebär både för- och 
nackdelar. Nackdelen är att det inte finns uppgifter om det värmebehov som skall förses 
av solfångarna. Fördelarna är att då det inte finns något befintligt värmesystem att ta 
hänsyn till, blir det lättare att planera vart solfångarna skall utplaceras då de kan ingå 
redan i designskedet av byggnationen.  
 
När en byggnad skall förses med solfångare är det många frågor som måste besvaras i 
planeringsskedet såsom: Hur ser värmebehovet ut, är tanken att solfångarna skall förse 
tappvarmvattenbehovet eller kanske även värmebehovet? Hur länge skall solvärmen 
lagras? Hur ser solinstrålningen på platsen ut, är det ens lämpligt att placera solfångarna 
på byggnaden utifrån den aspekten? Osv.  
 
Förhoppningen med detta examensarbete är att det skall kunna fungera som ett underlag 
och komplement till en fortsatt utredning om äldreboendets värmesystem utfört av 
Karlstad kommun. Examensarbetet skall då enbart fokusera på solfångare och utgår ifrån 
att äldreboendets totala värmebehov inklusive varmvatten skall kunna förses av enbart 
solfångare, och dimensionering av solfångare och lagervolym sker utifrån detta.  

1.2 Övergripande avgränsningar och antaganden 
• Examensarbetet skall i första hand ge svar på vilken dimensionering av antalet 

solfångare som behövs samt hur stor volym lagret behöver anta om värmebehovet 
för äldreboendet på Zakrisdal skulle förses av enbart solfångare med tillhörande 
värmelager i ett solvärmesystem.  

• Tanken är att solvärmen skall säsongslagras. 
• Värmebehovet som skall förses innefattar uppvärmning av boendet samt 

tappvarmvattenbehovet.  
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• Behovet av elektricitet behandlas inte i detta arbete. 
• Solfångarna antas vara av sorten vakuumrör.  
• Exakt hur solfångarna bör vara placerade beträffande vädersträck och vinkel mot 

horisontalplanet behandlas inte. Solfångarna antas vara placerade med 45 graders 
lutning rakt mot söder.  

• I rapporten diskuteras inte eventuella kylbehov för byggnaden då solfångarna 
endast skall täcka värmebehovet. 

1.3 Problemformulering 
Hur många kvadratmeter solfångare och kubikmeter lagervolym behövs för att 
säsongslagra solvärmen som skall täcka äldreboendets totala värmebehov? 

1.4 Syfte 
Examensarbetet skall utreda förutsättningarna för att installera solfångare på det 
planerade äldreboendet på Zakrisdal och förhoppningsvis efter avslutat arbete komma att 
fungera som fallstudie för en fortsatt undersökning kring härrörande ämne utfört av 
Karlstad kommun. 

1.5 Mål 
Att komma fram till de dimensioner för en systemlösning med solfångaryta och 
tillhörande säsongslager som behövs för att förse äldreboendets totala värmebehov om 
solvärmen är enda energiresursen.  

2. Teori 
2.1 Solfångare 
 
Anledningen till att solenergi är en intressant resurs är på grund av att själva råvaran är 
gratis. Det som kostar är värmesystemet som möjliggör oss att kunna tillvarata den energi 
som solen alstrar. Det är även en högst miljövänlig resurs då den reducerar 
koldioxidutsläppen nämnvärt. De teknologier som tillvaratar solenergin i solljuset delas 
upp i solfångare – omvandlar solenergin till värme, samt solceller som omvandlar 
solenergin till elektricitet. Solfångarens uppgift är att absorbera solenergin från solens 
strålar och omvandlar detta till värme som sedan kan levereras ut i något värmesystem. 
Den kanske viktigaste komponenten i alla solfångare är absorbatorn. De fysikaliska 
egenskaperna som anger hur bra en absorbator är, är dess absorptans och dess emittans. 
Absorptansen är måttet på hur bra materialet kan absorbera energin, och emittansen är 
måttet på hur lätt materialet avger värmestrålning. Med andra ord bör en bra absorbator i 
solfångaren ha hög absorptans och låg emittans 
 
Det finns olika modeller av solfångare och nedan presenteras de två vanligast 
förekommande typerna. 
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2.1.1 Plana solfångare  
 
Den plana solfångaren är den mest traditionella modellen och dess uppbyggnad ses i figur 
1 a nedan. Vanligt förekommande material vid solfångartillverkning av denna modell är 
aluminium och koppar. Dessa brukar även förses med en så kallad selektiv yta (oxidskikt) 
vilket innebär att ytan får låg reflektans för korta våglängder (god absorberande förmåga 
för solstrålarna) samt hög reflektans för långa våglängder ( låga värmeförluster). När 
absorbatorn absorberat värmen kommer denna värme ledas bort via ett rör med ett 
cirkulerande värmebärande medium, oftast vatten med glykol (förhindrar att vattnet 
fryser). Det värmebärande mediet växlar därefter i vanliga fall över solvärmen till ett 
energiförråd i form av en ackumulator eller motsvarande. Det är viktigt för solfångarens 
verkningsgrad att ha låga värmeförluster varpå den bör isoleras väl. För plana solfångare 
görs detta genom att placera absorbatorn i en isolerad låda som då även skyddar den från 
väder och vind. Undersidan på solfångaren brukar vanligen förses med mineralull som 
isolering medan ovansidan täcks med glas, detta för att släppa igenom solstrålarna. Att 
använda glas med låg järnhalt och/eller antireflexbehandla glasytan ökar solinstrålningen 
till solfångaren. För att ytterligare höja solfångarens effektivitet kan en teflonfilm omsluta 
absorbatorn så att den uppvärmda luften inte kan cirkulera fritt i solfångarlådan och kylas 
av mot glasytan på ovansidan. Erfarenheter av att det är svårt att fästa teflonet på ett 
hållbartsätt har dock lett till att detta skikt oftast inte inkluderas. För att reglera 
temperaturen i solfångaren kan hastigheten på det cirkulerande vattnet variera. Hög 
temperatur i solfångaren innebär höga värmeförluster, vilket ofta är negativt för 
verkningsgraden. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Figur 1: a) Skiss på plan solfångare i  

 
 
genomskärning [1 a] 

Figur 1: b) En plan solfångare [1 b] 
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2.1.2 Vakuumrör 
 
En vakuumrör- solfångare består av ett antal vakuumrör. Vakuumrören är utformade som 
en termos, två rör med vakuum emellan. Det yttre röret är transparent för att släppa 
igenom solstrålarna och det inre är själva absorbatorn. I centrum av det inre röret blir 
luften oerhört varm, och det är där energin tas ut. Det finns i huvudsak två sätt att 
transportera ut värmen på; 
1. U-rör: Ett kopparrör går ner i vakuumröret och vänder i ett U. I kopparröret cirkulerar 
en värmebärare (glykolblandning) som kyler luften i vakuumröret och transporterar bort 
värmen till ett värmeförråd t.ex. en ackumulatortank. 
2. Heat-Pipe: En kopparpistong innehållande en vätska förs ner i vakuumröret. Toppen på 
pistongen förs in i en värmeväxlare. När värmen stiger i vakuumröret förångas vätskan i 
pistongen och stiger uppåt tills den når värmeväxlaren. Då kyls den av och kondenseras 
och rinner tillbaks ner i pistongen för att åter hettas upp.  
Vakuumrörets stagnationstemperatur, dvs. när det får stå i fullt solsken och utan 
värmeavledning, blir mycket hög: 230-250 grader Celsius. Ca 80 % av solinstrålningen 
mot röret kan plockas ut i centrum [1].  
 
Enligt statens provnings- och forskningsinstitut skall Vakuumrör- solfångaren kunna 
producera upp till 50 % mer effekt per år och kvadratmeter än en plan solfångare [2], 
vilket mest beror på vakuumrörets låga värmeförlustfaktor, vilket gör att dessa solfångare 
värms upp snabbare och kan producera värme vid lägre solintensiteter än t.ex. plana 
solfångare kan. Genom att använda en reflektorspegel bakom vakuumrören så utnyttjas 
även den delen av vakuumröret som ligger i ”solskugga”. En annan fördel med 
vakuumrör är att de på grund av sin utformning (rörformade) kan ta upp mer 
solinstrålning jämfört med en plan solfångare med avseende på att solens strålar träffar 
solfångaren med olika vinklar. Den blir alltså mindre känslig för sin orientering i 
förhållande till solen. Vakuumrörsolfångarens utseende ses nedan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
   

Figur 2: b) En hel vakuumrör- 
solfångare [2] 

Figur 2: a) Princip för Heat- pipe 
i ett Vakuumrör [2]. 
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2.1.3 Jämförelse mellan plan solfångare och vakuumrörsolfångare 
Verkningsgraden hos alla typer av solfångare påverkas negativt av hur mycket lägre 
temperaturen är i omgivningen jämfört med solfångarens temperatur. Hur snabbt 
verkningsgraden avtar beror på solfångarens isolation. En svart slang är mycket dåligt 
isolerad och en stor del av energin försvinner ut i rymden, en plan är naturligtvis bättre, 
men vakuumröret är oslagbart i jämförelsen. Vakuumrörets goda isolationsförmåga 
innebär att årsverkningsgraden blir högre än för de andra typerna av solfångare. 
En nackdel med vakuumrör- solfångaren är att tillverkningskostnaden är högre än andra 
traditionella solfångare, och trots högre verkningsgrad blir priset högre per kWh. Priset 
per kWh har dock börja sjunka på senaste tiden vilket gör att den kommer bli allt mer 
konkurrenskraftig på sikt.  
Fördelarna med vakuumrör- solfångaren kan summeras: 
- Betydligt bättre verkningsgrad, speciellt vid låga utomhustemperaturer, se figur 3. 
- Mindre känslig för solpanelens orientering i förhållande till söderläge (vädersträcket 
som på årsbasis ger bäst solintensitet). 
-Bättre effektivitet per ytenhet det vill säga färre solfångare för samma värmeutbyte. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3: Bilden visar hur verkningsgraden hos 3 olika solfångare varierar med 
temperaturskillnaden (solfångare – omgivning). Det ses att vakuumrörets verkningsgrad 
sjunker mycket långsammare med stor temperaturskillnad jämfört med de övriga solfångarna 
[3].  

 

  

 

2.2 Solinstrålning 
 
Beroende på placering av solfångaren såsom plats på jorden, mot vilket väderstreck och i 
vilken vinkel mot horisontalplanet den är placerad kommer den att bestrålas med olika 
intensitet I (W/m2). Jordens bana är känd men hur solens strålar träffar en solfångare 
under årets alla dagar samt under dygnet är komplext att beräkna. Det är dock av stor vikt 
att ta i beaktning när det gäller att ta reda på hur mycket energi en viss solfångare kan ta 
upp.  
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2.3 Solfångarens verkningsgrad 
 
Det är av intresse att veta en solfångares effektivitet, alltså dess verkningsgrad för att 
kunna uppskatta vilket energiutbyte den kan ge. För att på ett enkelt sätt räkna fram en 
solfångares teoretiska effekt och energiutbyte har Björn Karlsson vid Vattenfall 
Utveckling AB tagit fram en formel, ”Karlssons formel” [2]. Innan denna formel 
presenteras skall klargöras en del fysikaliska begrepp och ingående faktorer. 
 
En solfångares egenskaper bestäms av den optiska effektiviteten η0 och av 
värmeförlustfaktorn U. η0 fås genom att multiplicera täckglasets transmittans τ med 
absorbatorns absorptans α. Värmeförlustfaktorn U bestäms av hur välisolerad solfångaren 
är och beror på skillnaden mellan solfångarens temperatur och den omgivande luftens 
temperatur.  
 

 

Den absorberande intensiteten, det vill säga den solinstrålning som varje ögonblick 
absorberas av absorbatorn bestäms genom att multiplicera solintensiteten per ytenhet I 
med den optiska effektiviteten. ταη ∗∗=∗= IIIntensitetAbsorberad 0 )/( 2mW  

( ) )/(

(%)
2

0

mWTTUstfaktornVärmeförlu turutetemperasolfångarekonvektion −∗=

∗= ταη

Solfångarens nyttiga effekt kan nu enkelt räknas ut med ”Karlssons formel” enligt: 
( )turutetemperasolfångare TTUIP −∗−∗= 0η   )/( 2mW

Verkningsgraden för solfångaren blir således: IP /=η (%) . 
 
För att solfångarna skall kunna förse ett hushåll med solvärme krävs ett solvärmesystem. 
Detta system består av förutom solfångarmoduler av ett tillhörande värmeförråd/lager. 
Lagret ska lagra solvärmen då överskott av värme råder och avge värme vid tillfällen då 
värmebehovet är större än vad solfångarna kan producera för tillfället. Systemet 
innehåller även värmeväxlare, cirkulationspump, expansionskärl och reglerventiler för att 
styra och strypa tillkommande vattenflöden. Solvärmesystemet kan bistå med endast 
tappvarmvatten eller fungera som ett kombisystem som även förser värmebehovet till 
radiatorer eller golvvärme. En illustration över hur ett traditionellt solvärmesystem kan se 
ut ses i figur 4. 
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Figur 4: En illustration över hur ett traditionellt kombisolvärmesystem kan se ut, med solfångare, 
ackumulatortank som ger värme samt varmvatten [4]. 
 

2.4 Lagring av solvärme 
 
Den stora nackdelen med solenergi är att solinstrålningen är som störst när värmebehovet 
är som minst och vise versa. För att dra största möjliga nytta av solenergin bör den därför 
lagras. Solvärmen kan antingen lagras under kortare tidsintervall eller längre, beroende på 
den önskade funktionen systemet skall ha. Det finns två olika huvudtyper av 
lagringsmetoder, dels sensibel lagring, som innebär att energi lagras genom att ett 
medium värms upp och dels latens lagring vilket sker genom att ett ämne genomgår en 
fasomvandling och därmed upptar och avger energi.  
 

2.4.1 Sensibel värmelagring 
 
Sensibel lagring är den enklaste formen av värmelagring där ett medium värms till högre 
temperatur och sedan går att använda vid senare tillfälle. Det finns två huvudtyper av 
sensibel värmelagring av fluider, vilka är principen med tvåtankssystem där varmt och 
kallt vatten separeras från varandra, se figur 5 a, och principen med en skiktad tank, där 
kall- och varmvatten förvaras i samma tank, se figur 5 b.  
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Figur 5: a) Sensibel värmelagring, principen med två tankar [5]. 
 

 
Figur 5: b) Sensibel värmelagring, principen med en skiktad tank [5]. 
 
Fördelen med tvåtankssystemet är att kallt och varmt vatten skiljs åt. Om de blandas fås 
en lägre medeltemperatur vilket är oönskat. Nackdelen är att tankarna blir outnyttjade då 
endast cirka hälften av volymen används. Att föredra är i de flesta fall den skiktade 
tanken. Varför denna fungerar bra är på grund av att varmt vatten är lättare och lägger sig 
ovanpå det kallare vattnet. Urladdad består den endast av kallvatten, men under laddning 
tas kallt vatten från bottnen, via solfångarna och det uppvärmda vattnet förs till toppen av 
tanken. Om detta görs på rätt sätt kommer en tydlig temperaturskiktning uppstå i tanken, 
vars tjocklek variera beroende på det inkommande vattnets turbulens, väggmaterialets 
temperaturledningsförmåga samt under hur lång tid lagringen pågått. Då stillastående 
vatten har dålig värmeledningsförmåga kan kallt och varmt vatten lagras i samma tank.  
 

2.4.2 Latent värmelagring 
 
Vatten som värmas upp från fast till flytande form tar upp energi i form av värme i 
processen. Vid fasövergången tillbaka till fast form avges samma mängd energi som först 
togs upp. Om en sådan här fasövergång kan kontrolleras kan den utnyttjas som lagring av 
värme på ett behändigt sätt. Ett latent lagringssystem bör uppfylla följande kriterier:  

• Väl reversibel process 
• Ha en hög smält- och ångbildningsentalpi per massenhet 
• Att inte kemiskt reagera med oönskade föremål 
• Minimal volymförändring vid fasövergångar 
• Ha en passande överföringstemperatur 

 
Latent lagring är i dagsläget inte lika kommersiellt som sensibel, då latent lagring har två 
större nackdelar. Det finns stor risk att fasövergångsmaterialet underkyls istället för att 
bilda kristallisation som skall avge värmen. Dessutom blir dessa system sällan fullt 
reversibla vilket innebär att applikationen har en kortare livslängd och att 
verkningsgraden för systemet minskar med varje ny fasövergång som sker.  
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2.4.3 Jämförelse mellan sensibel och latent värmelagring 
 
Sensibel: 
+ Mediet, t.ex. vatten kan användas både som lagringsmedium och samtidigt som 
värmebärare, systemet klarar sig i regel utan värmeväxlare. 
+ Sensibel lagring av vatten har många fördelar; det är lättillgängligt, lätthanterligt, ej 
brandfarligt, ej miljöfarligt samt har hög specifik värmekapacitet.  
– Det åtgår i regel stora volymer lagringsmedium för att lagra större mängder energi vid 
sensibel lagring samt att även förlusterna blir svåra att hålla nere vid längre lagringstid.  
 
Latent: 
+ Lagringsmediet kan bibehålla lägre temperaturer men ändå innehålla mycket energi 
tack vare fasomvandlingen. Det blir därmed mindre förluster. 
– På grund av att lagringsmetoden i praktiken sällan är reversibel kommer den att med 
tiden få en sämre verkningsgrad och därmed en kortare livslängd, detta blir sämre vid 
korttidslagring då systemet laddas upp och ur oftare.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att latent lagring lämpar sig bättre vid säsongslagring 
medan sensibel passar bättre till korttidslagring. Tyvärr finns få beprövade och tillämpade 
latenta säsongslagringsmetoder i dagsläget. Det innebär att säsongslagring oftast sker 
med sensibla lagringsmetoder vilket medför stora volymer och kostnader. 
 

2.4.3 Säsongslagring 
 
Att kunna säsongslagra värmeenergi från det varma sommarhalvåret till det kalla 
vinterhalvåret då värmebehovet är högre är mycket fördelaktigt. Eftersom värmebehovet 
under sommaren är lågt samtidigt som solfångarna producerar som mest kommer det att 
finnas ett överskott av solvärme. Under vinterhalvåret kommer dock behovet av värme 
öka samtidigt som solfångarna producerar mindre. Överskottet från sommaren skulle då 
täcka stora delar av vinterns värmebehov om det gick att ”spara”. Det medför även att 
systemet skulle behöva mindre spetslaster och baslasten kan köras med jämnare 
belastning och högre verkningsgrad. Mindre spetslaster kan i många fall även innebära 
färre körningar av miljöovänliga och dyra bränslen. Det finns olika sätt att lagra 
solvärmen på och de har alla olika för- och nackdelar. Då varje fall för lagring av 
solvärme på en specifik plats är unik, krävs förstudier för platsen då ingen teknik i 
allmänhet är bättre än någon annan. Enligt Isaksson [3] behövs minst ett område med 200 
bostäder/lägenheter för att säsongslagring i huvudtaget skall vara lönsamt på grund av att 
förlusterna annars är för stora i jämförelse med producerad energi. Nedan följer några 
förekommande metoder för säsongslagring av solenergi: 
 
Lagring i ackumulatortank: 
 
En mycket vanlig metod att lagra värme på är just i en ackumulatortank. Den fylls med 
vatten vilket redan nämnts har fler bra egenskaper för ändamålet. Metoden är mycket 
flexibel då den inte behöver ta hänsyn till några naturgeologiska förutsättningar och den 
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är lätt att dimensionera i form och volym. På grund av densitetsskillnader hos vatten vid 
olika temperaturer erhålls en skiktning 
av vattenvolymen, med varmare vatten i lagrets övre del. 
 
Lagring i befintligt bergrum: 
 
Att fylla ett befintligt bergrum med vatten fungerar ungefär som en ackumulator, 
skillnaden är materialet som medför andra förluster. Fylls bergrummet utan att först förse 
det med andra material i botten eller som lock dras kostnaderna för materialåtgång ner 
väsentligt, dock ställs i stället större krav på geologin på platsen vilket gör att det inte ens 
är möjligt att genomföra på alla platser. Enligt Gabrielsson bör volymen för lagring i 
bergrum vara minst 100 000 m3 för att vara lönsamt [4].  
 
Lagring i gropvärmelager: 
 
Ett gropvärmelager vars överyta oftast ligger i nivå med markytan, består av ett tätskikt 
kompletterat med isolering, ett isolerat lock och oftast en bärande konstruktion. Precis 
som i en ackumulatortank bildas här en temperaturskiktning i lagret.  
 
Markvärmelager i lera: 
 
Ett markvärmelager i lera består av ett i jorden vertikalt nedpressat slangsystem. 
Vid inlagring av värme cirkuleras en varm vätska i slangarna varigenom den 
omgivande jorden successivt värms upp. Vid senare värmeuttag håller den 
cirkulerande vätskan lägre temperatur än omgivande jord och värms därmed upp 
av den varmare jorden. Slangsystemet är uppbyggt av sammankopplade vertikala 
U-formade rör som vart och ett utgör en markvärmeväxlare. Markvärmeväxlaren 
kan bestå av ett enkelt, dubbelt eller trippelt U- rör, med diameter omkring 25 mm. 
Markvärmeväxlarna installeras vanligen med inbördes avstånd mellan 1-2 meter. 
Överytan av markvärmelagret isoleras för att begränsa värmeförlusterna. 
 
Ett alternativt lagersystem i mark kan bestå av ett lager av lera, grus och vatten som 
blandas i en grop. I bottnen på gropen läggs ett isolerande plastlager. Blandningen värms 
upp endera genom att värmeväxla med nedgrävda rör eller genom direkt utbyte av vattnet 
i blandningen. Fördelen med tekniken är att det inte är en bärande konstruktion och 
kostnaderna blir små med avseende på materialåtgång. Nackdelen är att det på grund av 
utspädningen av vatten med lera och grus gör att blandningen får sämre värmekapacitet 
än vad vatten ensamt har. Volymen för lagret blir då upp mot 50 % större för att få 
samma kapacitet som ett lager av enbart vatten [5]. 
 
Borrhål i berggrund: 
Vid värmelagring i berg sker värmeöverföring till berggrunden via ett stort antal borrhål. 
Ett markvärmelager i berg består vanligen av vertikala borrhål med diameter 100–150 
mm och centrumavstånd omkring fyra meter. I borrhålet installeras antingen ett enkelt 
plaströr (öppet system) eller en alternativt två U-formade rör/slangar (slutet system). 
Varje borrhål utgör en markvärmeväxlare. Det enklaste sättet är att installera ett öppet rör 
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i borrhålet. Den varma värmebärarfluiden tillförs då botten av borrhålet och fyller ut 
mellanrummet mellan röret och borrhålsväggen. Uttag av den varma fluiden sker i toppen 
av borrhålet. Emellertid är de lokala geohydrologiska och geokemiska förhållandena ofta 
sådana att ett slutet system är att föredra. I borrhålet installeras då en U-formad slinga och 
värmeöverföringen sker via U- röret och fyllningen i borrhålet, vanligen vatten. 
Värmelager i berg görs i regel oisolerade. 
 
För en given värmelast måste värmelager i berg göras större än motsvarande värmelager i 
lera, eftersom berg har något lägre värmekapacitet och för att kompensera för ökade 
värmeförluster på grund av en högre värmeledningsförmåga. 
Den högre värmeledningsförmågan för berg är gynnsamt ur värmeöverföringssynpunkt 
och avståndet mellan markvärmeväxlarna kan göras större jämfört med värmelager i lera. 
Det tar ungefär ett år innan borrhålslagret kan användas fullt ut då marken först måste 
värmas upp ordentligt. En fördel med denna metod är att man enkelt kan utöka ett lager 
genom att borra fler hål och sedan enkelt ansluta dessa till de redan befintliga.  
 
Lagring i akvifärer: 
 
Akvifär, grundvattensjö under jord, kan användas som lagringsplats för värme. Det finns 
två typer av akvifärer, den ena består av grus och sand som härstammar från istiden och 
den andra som finns mest i södra Sverige består av kalksten och sandsten. Akvifärerna 
består av ungefär 25 % vatten vilket gör att de har hög värmelagringskapacitet. En 
nackdel är om akvifären ligger nära marknivå på grund av att genomströmmande 
grundvatten sänker lagringsförmågan avsevärt. Då akvifärer kan bli stora, upp emot 
1 000 000 m3 bör dessa utnyttjas vid riktigt stora värmebehov.  
 

 
Figur 6: Olika lagringsmetoder, på bilden syns borrhål i berggrund, vertikala slangar i mark samt en 
vattenfylld tank (ackumulator) [6] 
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3. Metod 
3.1 Äldreboendet 
 
Det första som skall utredas är äldreboendets värmebehov. Eftersom det inte är byggt än 
får värmebehovet uppskattas utifrån ingenjörsmässiga antaganden. Karlstads kommun har 
ett mål att värmebehovet helst skall ligga under 80 kWh/m2, år för nybyggda lokaler och 
det är den siffran som skall försöka uppnås. Genom att anta vissa indata för äldreboendet 
skall dess värmebehov simuleras fram genom en modell av boendet i 
simuleringsprogrammet Simulink (MATLAB) [6] där just 80 kWh/m2, år är den siffra 
som skall försöka uppnås.  
 
För att få alla nödvändiga mått utgick jag från en skiss som arkitekten Eva Svensson [7] 
på Sweco FFNS i Karlstad ritat över boendet, se bilaga 1. Måtten mättes utifrån skissen 
och boendet avser 48 boenden + övriga ytor enligt skissen. U- värden för väggar, golv 
och fönster uppskattades till godtyckliga värden. I tabell 1 ses de uppmätta måtten för 
äldreboendet och tabell 2 visar de antagna U- värdena. U- värdena avser här de totala 
genomgångskoefficienterna (K={k, h}).  

Tabell 1: Uppmätta mått för olika längder och areor för äldreboendet. 

yta mått 
Ytterväggar 1837, 4 m2

Golv 4243, 6 m2

Fönster 544 m2

Takhöjd 2,5 m 

Tabell 2: Antagna U- värden för väggar, golv och fönster. 

U- värde väggar 0,15 W/(m2 K) 
U- värde golv 0,24 W/(m2 K) 

U- värde fönster 1,20 W/(m2 K) 
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3.1.1 Ventilation 
 
Volymen beräknas sedan för alla ingående rum i byggnaden utifrån att mäta arean 
multiplicerat med takhöjden. När volymen är given för alla rum multipliceras dessa med 
antalet rum av varje sort, se Bilaga 2. Härmed fås den totala volymen för varje sorts rum. 
Varje rum har även ett visst behov av luftomsättning (oms/h) där en omsättning i timmen 
innebär att rummets hela luftvolym skall bytas ut mot frisk luft på en timme. Genom att 
multiplicera den totala volymen för ett visst rum med den omsättning som bör råda fås ett 
ventilationsbehov uttryckt i (m3/h). Denna siffra beräknas om till den önskade enheten 
(kg/s). Därefter adderas alla ventilationsbehov ihop till ett totalt luftbehov för hela 
byggnaden. Massflödet av ventilationsluft som behövs blir = 6,9 kg/s för hela 
byggnaden. Detta massflöde multiplicerat med luftens specifika värmekapacitet C

m&
p = 

1005 J/(kg*K) och temperaturskillnaden mellan in- och utkommande luft ger 
effektbehovet av värme på grund av ventilationsförluster. Temperaturskillnaden är i detta 
fall inte inomhusluften minus utomhusluften. Ventilationsluften antas nämligen 
värmeåtervinnas och ∆T blir i detta fall: ( )( )uteinTuteinåtervunnenin TTTTTT −∗+−=− η  

Tη  är temperaturverkningsgraden, alltså hur mycket som kan återvinnas ur frånluften och 
uppskattas i modellen till 80 %. Temperaturen för återvinning är hämtad från [8]. 
Effekten av värmebehovet som skall täcka ventilationsförlusterna blir således:  

( )( )( )uteinTuteinpnventilationventilatio TTTTCmQ −∗+−∗∗= η&&  [W]. 
 

3.1.2 Infiltrationsförluster 
 
Infiltration innebär ofrivilligt luftläckage genom otätheter i byggnaden. Detta antas uppgå 
till 8 % per timme av den totala luftvolymen i hela byggnaden vilket i detta fall blir = 
0,347 kg/s. En schablonsiffra för infiltrationsförluster är ca: 10 %, men jag valde 
medvetet lite lägre då byggnaden högst troligt byggs relativt tät. Effekten av 
värmebehovet som skall täcka infiltrationsförlusterna blir således:  

m&

( )uteinpiltrationiltration TTCmQ −∗∗= infinf &&  [W]. 
 

3.1.3 Transmissionsförluster 
 
Värmeförluster genom väggar, golv och fönster beror på fasadens/fönstrens material, 
tjocklek och temperaturskillnaden mellan utomhusluften och inomhusluften. U- värdena 
som används presenterades i tabell 2. Effekten av värmebehovet som skall täcka 
transmissionsförlusterna blir således: 

( ) ( )uteinfönsterfönstergolvgolvväggväggontransmissi TTAUAKAKQ −∗++=&  [W]. 
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3.1.4 Internvärme 
 
I de lokaler som innehåller människor och elektrisk apparatur alstras värmeeffekt. Denna 
värmeeffekt kan ses som positiv värmeeffekt till byggnaden vilket innebär att samma 
mängd värme kan besparas från extern värmekälla. I vissa fall t.ex. på sommaren då 
utomhustemperaturen oftast är högre än den önskade inomhustemperaturen bildas ofta ett 
värmeöverskott som i stället behövs kylas bort. Det finns olika lösningar på att både 
värma och kyla beroende på det inneklimat som önskas i lokalen. En fullvuxen människa 
alstrar ca: 100 W värme vid vila men mer beroende på fysisk aktivitet. På grund av en 
något högre aktivitetsnivå väljs 200 W/person. Nedan visas några beräknade effekter som 
alstras av ett antal apparater som kommer att finnas i byggnaden: 
 
Tabell 3: Visar de effekter människor och apparatur alstrar inom boendet (internvärme). 

Objekt Elförbrukning
* procent 
alstring 

 

Effekt 
[W] 

Antal Total effekt 
[W] 

Tid som 
alstringen 
pågår [h] 

Människor 200 200 78 dagtid 
60 nattid 

15600 
dagtid 
12000 nattid 

10 
14 

Tv 140 * 0,6 84 53 4452 6 
Frys 120* 0,2 24 3 72 24 
Kyl 100*0,2 20 3 60 24 
Ugn 2500*0,53 1325 3 3975 2 
Spis 1500*0,3 450 3 1350 2 
Kaffebryggare 800*0,3 240 3 720 1 
Diskmaskin 2000*0,2 400 3 1200 2 
Tvättmaskin 3000*0,2 600 4 2400 24 
Torktumlare 2000*0,1 200 4 800 24 
Dator på 100*0,6 60 10 600 8 
Dator stand - by 05*0,6 9 10 90 16 
Lågenergilampor 11*0,8 8,8 280 2464 20 

 
Solinstrålning 0 

Angående solinstrålningen så har beräknats att om den relativa glasarean är 22 % och 
fönstren har en g- faktor på 4, så bör den dimensionerande luftomsättning vara ca: 2,5 
oms/h [8], vilket redan enligt beräkningarna kommer att vara den sammanlagda 
luftomsättningen för byggnaden, se Bilaga 2. Därmed bidrar inte solinstrålningen till 
någon ytterligare temperaturhöjning inomhus. Den relativa glasarean beräknas genom 
(area fönster/area utsidan fasad). G- faktorn är ett index på hur mycket fönstren släpper in 
av den solinstrålning som träffar fönstret. I det här fallet antogs faktor 4, vilket är ett 
normalt 3- glasfönster med solskyddsfaktor på [8]. Den andra kolumnen i tabell 3 ovan 
visar hur mycket av den elenergi som produkten drar som blir till nyttig värmealstring i 
form av internvärme. T.ex. så drar diskmaskinen 2000 W vid användning varav 20 % av 
detta blir till värme i rummet. (2000 W*0, 2 = 400 W). Data på hur mycket el apparaturen 
drar är hämtat från [9] och procentsiffrorna på värmealstringen är hämtade från [10]. 

0 0 0 0 
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Tiderna för hur länge alstringen av värme pågår är antagna utifrån ingenjörsmässiga 
bedömningar.  
 

3.2 Äldreboendets värmebehov 
 

3.2.1 Uppvärmningsbehovet 
För att nu kunna beräkna äldreboendets uppvärmningsbehov  ställs en 
differentialekvation upp där alla ovan skrivna ekvationer ingår. Differentialekvationen 
modelleras i simuleringsprogrammet Simulink, MATLAB och lyder som följer: 

inQ&

( ) ( )( )( )( ) ( )

( ) ( )
dt

dT
VC

TTAUAKAK

VC
TTCm

VC
TTTTCm

VC
Q

VC
Q

in

p

uteinfönsterfönstergolvgolvväggvägg

p

uteinpiltration

p

uteinTuteinpnventilatio

p

ern

p

in

=
−∗++

−
−∗∗

−
−+∗+−+∗∗

−+

ρ

ρρ
η

ρρ
infint 11 &&&&

Där  är inomhustemperaturen vilken är den som kommer att regleras mot ett börvärde 
för att få behagligt inneklimat. 

inT

pVCρ [W/K] är byggnadskonstruktionens tröghet det vill 
säga hur känslig klimatskalet är för temperaturförändringar, stor tröghet innebär således 
att inneklimatet reagerar segt på drastiska temperaturförändringar utomhus. För 
härledning till ovanstående differentialekvation hänvisas till Bilaga 3. 
 
Inomhustemperaturen skulle utan värmekälla anta samma värde som 
utomhustemperaturen, endast med den tidsfördröjning som byggnaden har, i detta fall 24 
h. Värmebehovet kommer att variera utefter hur mycket  skiljer sig ifrån den 
inomhustemperatur som bör råda T

inT

inQ& inT
bör. För vissa rum t.ex. för alla lägenheter i 

äldreboendet skall Tbör vara 25°C medan den på andra ställen är så låg som 19°C [7]. Den 
börtemperatur som har valts att sätta för hela byggnadskonstruktionen är ett medelvärde 
mellan dessa = 22°C.  kommer alltså via en reglerfunktion att hållas konstant, varefter 

 kommer att variera på grund av den utomhustemperatur som för tillfället råder.  
inT

inQ&

 

3.2.2 Tappvarmvattenbehovet 
 
Tappvarmvattenförbrukningen antas vara normal vilket kan uppskattas till 66 liter/person 
och dygn [11]. Antar att denna förbrukning delas upp på tre lika stora toppar alltså 22 
liter/person 3 ggr dagligen. Antar att 60 personer duschar och använder denna mängd 
vatten. Om vattnet värms upp från 5°C till 55°C blir effekten = 3 ggr 32000 W. 
Tidsperioden antas till 1,6 h per gång. Tidpunkterna är kl. 6, 16 och 20.  
 
Tappvarmvattenbehovet plus uppvärmningsbehovet ger nu det totala värmebehovet från 
äldreboendet. 
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3.3 Solinstrålning 
 
Som nämndes i inledningen så bidrar jordens bana till att solinstrålningen mot jorden 
varierar under året samt under dagen, där solinstrålningen som regel är som störst under 
sommaren och klockan 12 på dagen. Hur mycket solinstrålning som träffar solfångarytan 
är således beroende på hur och vart den är placerad. Det finns framtagna formler som 
beräknar hur mycket solinstrålning (W/m2) som träffar en viss yta, där ingående faktorer 
är infallande vinklar, lutning på ytan, väderstreck och väderförhållanden etc. Nedan 
presenteras den slutgiltiga formeln som simuleras i Simulink. Den beskriver hur mycket 
solinstrålning som hela tiden kommer att träffa solfångaren (ytan).   

2
cos1

2
cos1

cos ,,
p

ghorglobal
p

difidirpglobal IIII
θ

ρ
θ

θ
−

+
+

+=  

där difsdirhorglobal III += θcos,  
 
För härledning till denna formel hänvisas till Bilaga 4 där alla ingående formler och 
förklaringar presenteras. Simuleringen sker med antagandet att solfångaren lutar 45° rakt 
mot söder.  
 

dirI  är den direkta solintensiteten det vill säga den solintensitet som hela tiden är 
vinkelrät mot ytan.  är den diffusa solintensiteten det vill säga ljuspartiklar som 
reflekteras av alla ytor. Då solen är i ”moln” är det enbart det diffusa ljuset vi ser. 

 är den totala solintensiteten mot horisontell yta.  

difI

horglobalI ,

gρ  är reflektiviteten (albedo) för omkringliggande ytor, vilket beror på materialet. 
Snötäckta ytor reflekterar ca: 0,7 av infallande solstrålar medan ett godtyckligt värde på 
0,2 gäller för ej snötäckta ytor. Eftersom ytan i detta fall lutar kommer den att träffas av 
det reflekterade ljuset, vilket tillgodoser solfångaren. I modellen har jag valt att sätta gρ  
till 0,2. 
 

dirI ,  samt är i modellen timvärden för Karlstad under ett helt år. Värdena är 
hämtade från SMHI från år 2002, vilket dock inte är ett ”normalår”. Dessa data används 
då utetemperaturerna i modellen likaså är timvärden hämtade från samma år. 
Ovanstående formel samt alla andra i Bilaga 4 är hämtade från [12].  

difI horglobalI ,

 
När nu solinstrålningen som träffar solfångarytan är given återstår nu att veta hur mycket 
av detta som solfångarytan kan absorbera och därmed leverera till solvärmesystemet. 
Detta beräknas enligt formeln i kapitel 2.3. ( )turutetemperasolfångare TTUIP −∗−∗= 0η . 
  

0η och U anges till 0,715 respektive 1,46 W/m2°C för ett visst vakuumrör [13].  
antas till 60°C.  

solfångareT
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3.4 Dimensionering av solfångararea och lagervolym 
 
Effekten av solinstrålningen kan nu jämföras med äldreboendets värmebehov om 
solinstrålningen (W/m2) multipliceras med antalet m2 solfångare. När solfångarna 
producerar mer värme än vad som efterfrågas i det ögonblicket skall överskottet lagras. 
Denna värme kommer vid en annan tidpunkt behövas då solfångarna inte direkt kan 
leverera den värme som efterfrågas och värmen kan då tas ut ur värmelagret. Lagret 
behöver primärt fungera som korttidslager för att lagra effekttoppar som kan tas ur vid 
behov under kortare perioder, ett par dygn. Samtidigt behövs solvärmen säsongslagras 
från sommarhalvåret till vinterhalvåret. I Simulink modelleras ett lager som innehåller 
energi (Wh). Tankens energiinnehåll samt antalet kvadratmeter solfångararea 
dimensioneras så att äldreboendets hela värmebehov tillgodoses, och inga effekttoppar av 
värmebehov finns kvar efter det att solfångarna tillsammans med lagret har levererat 
(ingen tillsatsvärme skall behövas). Lagret styrs så att värme hela tiden kan tas från lagret 
så länge det innehåller energi. På så sätt fungerar lagret som korttidslager och 
säsongslager samtidigt. Om lagret t.ex. endast kan ge energi först när det blivit fyllt till 
max kommer behovet inte tillgodoses av solvärmen under den period lagret fylls på, inte 
ens ett mycket större lager räcker till då. Energiinnehållet i lagret är initiellt fyllt till 
hälften i varje simulering. Detta kan tänkas spegla det andra året lagret är i bruk. Det 
första året lagret är i bruk skulle det kunna antas vara fullt, men inte efterföljande år. 
Skulle lagret däremot antas vara tomt kommer tillsatsvärme behövas i stor utsträckning 
oberoende av lagerstorlek. 
Energiinnehållet i lagret följer följande ekvation: TCVQ p Δ∗∗∗= ρ  3.4 
ρ = Densiteten för värmemediet i lagret = 1000 (kg/m3) 
V = Volymen på lagret (m3) 

pC = Värmekapaciteten på värmemediet = 4175 (J/(kg*K)) 
TΔ = Temperaturdifferensen på värmemediet i lagret (K) 

 
Temperaturdifferensen i lagret är beroende av lagrets egenskaper på grund av bland annat 
de geologiska förutsättningarna, men även av vilken temperatur som önskas. Önskas den 
högsta temperaturen i lagret anta den temperatur som efterfrågas i systemet, eller skall 
den höjas med t.ex. en värmepump innan den levereras till systemet? Temperaturen i 
lagret kan även vara olika beroende på vilket uppvärmningssystem byggnaden har, är det 
golvvärme eller radiatorer? Generellt sett kan den högsta temperaturen i lagret anta ett 
lägre värde om golvvärme används som uppvärmningssystem. Därmed blir förlusterna 
från lagret även lägre. 
 
För äldreboendet har sagts att radiatorer kommer att vara dominerande, men att 
golvvärme troligtvis kommer att läggas i korridorer samt entrén enligt Eva Svensson. 
I och med detta kommer radiatorerna att bestämma vilken temperatur som måste 
levereras. I modellen antas att den efterfrågade temperaturen har ett årsmedelvärde på 
40°C utifrån figur 7. Om inte denna temperatur först värmts upp via t.ex. en värmepump 
kommer lagret att behöva anta denna efterfrågade fluidtemperatur. Då platsen för 
äldreboendet i princip endast består av urberg skulle borrhål i berggrund vara den 
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lagermetod som lämpar sig bäst utifrån naturgeologisk synpunkt. Den lägsta 
fluidtemperaturen i lagret antas då anta den temperatur som berget har vilket uppskattas 
till 5°C. Temperaturdifferensen på mediet i lagret blir således ca: 35°C som ett 
årsmedelvärde.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 Figur 7: a) Tillförsel- och returtemperatur för ett golvvärmesystem 

b) Tillförsel- och returtemperatur för ett radiatorbaserat uppvärmningssystem [6].  
 

Då energiinnehållet i lagret har angetts, kan volymen för lagret beräknas fram enligt 
ekvation 3.4. Energin och därmed volymen för lagret som erhålls för att helt täcka 
värmebehovet är exklusive förluster i systemet. För att kompensera för bland annat 
lagerförluster måste lagret göras större.  
 
Förlusterna är svåra att beräkna i Simulink då inte typ av lager är preciserat. Övriga 
systemkomponenter och deras förluster är heller inte medtaget i modellen. Förlusternas 
storlek beror på lagermetod och lagervolym, likaså på val av solsystem. Simuleringar 
genomförs därför med uppskattade förluster. Förlusterna anges som procentuell andel av 
den energi som solfångarna producerar under året. Simuleringar genomförs även med 
olika solfaktorer (normalt definierad som andelen solvärme i förhållande till det totala 
värmebehovet). Ett flertal simuleringar genomförs med olika kombinationer av 
lagerförluster och solfaktorer, samtliga resultat ses i Bilaga 6. För minskad solfaktor 
minskas solfångararean, och för ökade förluster har simulerats alternativen att endera öka 
solfångararean eller att öka lagervolymen. 
 
Flera simuleringar utförs inom varje kombination som uppfyller kravet på vald solfaktor 
och förlust, där solfångararean och lagervolymen ändras. För att kunna jämföra dessa 
simuleringar sinsemellan och utse vilken systemlösning som är bäst lämpad beräknas en 
kvot mellan årlig producerad energimängd från solfångarna och den maximala 
energimängd lagret kan rymma. Ju närmare kvoten antar värdet 1 desto bättre anses 
systemlösningen vara. I tabell 11 ses de systemlösningar inom varje vald kombination 
med bäst kvot. Liknande simuleringar gjordes även med en lägre 
medeltemperaturdifferens på fluiden i lagret på 15°C med i övrigt oförändrade 
förhållanden, dessa resultat ses i tabell 12. Anledningen till att simulera en lägre 
temperaturdifferens är för att se hur lagervolymen förändras med förändrad 
temperaturdifferens. Denna siffra grundar sig på resonemanget att den efterfrågade 
fluidtemperaturen från lagret skall vara 40°C och att returtemperaturen på fluiden ner 
tillbaka i lagret är 25°C. Detta resonemang är mer troligt än det första resonemanget om 
att den lägsta temperaturen i lagret skulle anta bergets temperatur, då berget initialt 
värmts upp det första året innan lagret tas i bruk.  
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När lagertekniken borrhål i berg används beror lagerförlusterna på bland annat 
lagervolymen, bergets termiska egenskaper, och temperaturen. För lagrets effektivitet 
ingår viktiga parametrar som antalet borrhål/markvärmeväxlare, rör- och borrdiametern 
samt centrumavstånden mellan borrhålen. För att innan installationen av lagret och 
solvärmesystemet kunna uppskatta vilka förluster som kommer att uppstå behövs en 
noggrann simulering där de flesta parametrar ingår gällande uppvärmningsbehov, 
solinstrålning, distributionssystem och inte minst lageregenskaper. För detta behövs mer 
avancerade och specialiserade simuleringsprogram som tar hänsyn till alla dessa 
parametrar.  
 

3.5 Hänvisning till rapport med simuleringar i 
solvärmeprogrammet MINSUN 
 
För att ge en inblick i vilka parametrar som är viktiga vid konstruktion och 
dimensionering av ett solvärmesystem samt ge kompletterande material till den egna 
modellen kommer i detta kapitel tas upp viktiga bitar från rapport 52 av Statens 
Geotekniska Institut [8]. I rapporten sammanställs olika resultat från simuleringar gjorda i 
solvärmeprogrammet MINSUN. Simuleringarna gjordes för tre olika lagringsmetoder; 
gropvärmelager, markvärmelager i berg samt lera. Som värmelast valdes 200 respektive 
50 bostadsenheter för gropvärmelager och för markvärmelager i lera. Endast 200 
bostadsenheter simulerades för markvärmelager i berg.  
 
I MINSUN beräknas just förluster från lagret men även andra intressanta parametrar som: 
- Energimängd från solfångarna. 
- Min och max medeltemperatur i lagret. 
- Energimängd från lagret exklusive lagerförluster. 
- Energimängd från tillsatsvärmekälla. 
- Förluster i distributionssystemet. 
- Energimängd från lagret (mängden solvärme efter borträkning av förluster). 
- Solfaktor, normalt definierad som andelen solvärme i förhållande till det 
totala värmebehovet. 
- Kostnader, kapitalkostnad baserad på investering samt driftskostnad för 
värmepump. 
 
I rapporten användes väderdata från Stockholm 1986, svenskt normalår med en 
globalstrålning på 928 kWh/m2. 
Energiförbrukningen uppskattades enligt tabell 4 nedan. 
 
Tabell 4: Energiförbrukning för 50 resp. 200 bostadsenheter [6]. 

 
 
 

 
 

1 lägenhet = 100 m2 50 bostadsenheter 200 bostadsenheter 
MWh 430 1720 
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Den totala värmekostnaden för en solvärmeanläggning omfattar kostnader för investering 
och drift (exklusive kostnader för tillsatsvärme och lokalt ledningsnät). 
Kapitalkostnaden beräknades enligt annuitetsmetoden genom att anta avskrivningstiden 
25 år och 6 % i realränta, vilket motsvarar en annuitetsfaktor lika med 
0,08. Driftskostnaden approximerades med en procentuell andel av den totala 
investeringskostnaden. Solvärmekostnaden i kronor per kilowattimme beräknades genom 
att dividera den totala kostnaden för investering och drift med erhållen solenergimängd 
enligt ekvationen nedan. Solvärmekostnaden har alltså sitt optimum där kostnader för 
investering och drift i förhållande till producerad mängd solvärme är låga. Samtliga 
angivna kostnader avser 1995-års prisnivå.  
För ingående data och parametrar vid simuleringarna hänvisas till rapport 52 [8]. 
 
Nedan presenteras några utvalda resultat från rapport 52 där tabell 5 visar en 
sammanställning av de lägsta solvärmekostnaderna som simulerats fram för de olika 
lagermetoderna. 
 
Tabell 5: Lägsta solvärmekostnad för en solvärmeanläggning med olika typer av 
säsongslager för två olika systemstorlekar [6]. 

 
 

Resultat för Markvärmelager i lera 
Lagertemperaturen når sitt maximum, 64°C i augusti och minimum, 27°C i februari. 
Tillsatsvärmekällan bidrar till värmebehovet i huvudsak fr.o.m. december 
t.o.m. april. Under sommarhalvåret, fr.o.m. juni t o m oktober, täcks värmebehovet nästan 
helt med solvärme från lagret. Den relativa värmeförlusten från lagret uppgår till ca 11 %. 
Simuleringar, med tillhörande kostnadsberäkningar, visar att ca 30 % av 
investeringskostnaden för en solvärmeanläggning med värmelager i lera utgörs av lager- 
och systemkostnader och resterande ca 70 % av solfångarkostnaden. För en värmelast 
motsvarande 200 hus är i medeltal 14 % av solvärmekostnaden driftskostnader 
(0,12–0,15 kr/kWh), då säsongslagret består av ett värmelager i lera. I tabell 6 ses den 
systemlösning som gav lägst solvärmekostnad. 
 
Tabell 6: Den lägsta solvärmekostnaden för en solvärmeanläggning med värmelager i lera erhölls med 
följande systemlösning [6]. 
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Figur 8: Värmebalans och medellagertemperatur för den systemlösning med 
värmelager i lera som har lägst solvärmekostnad. 200 hus med golvvärme [6]. 

 
 
 
 

 

 

 
 

Figur 9: Solvärmekostnad och motsvarande solfaktor för 200 och 50 hus med 
golvvärme alternativt radiatorer för systemlösningar med värmelager i lera [6]. 
 

Resultat för markvärmelager i berg (borrhål i berg) 
Värmebalansen för den bästa lösningen med ett värmelager i berg visas i tabell 7. 
Lagertemperaturen når sitt maximum, 41°C, i augusti/september och minimum, 30°C, i 
februari. Tillsatsvärmekällan bidrar till värmebehovet i huvudsak fr.o.m. januari t o m 
april. Behov av en mindre mängd tillsatsvärme finns hela året, även på sommaren. 
Temperaturen i lagret är inte tillräcklig hög för att möta efterfrågad 
varmvattentemperatur. Värmeförlusterna från lagret uppgår till ca: 30 % av tillförd 
energimängd från solfångarna. 
 
Lager- och systemkostnader utgör i medeltal 22 och 30 % av hela investeringskostnaden 
för en solvärmeanläggning med värmelager i berg, med centrumavstånd 4 respektive 3 
meter mellan borrhålen. Driftskostnadens andel av den totala solvärmekostnaden är i 
medeltal 8 %, för en värmelast motsvarande 200 hus. En mindre mängd simuleringar för 
400 hus resulterade i en lägsta solvärmekostnad omkring 0,70 kr/kWh och solfaktor ca 80 
%. 
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Tabell 7: Den lägsta solvärmekostnaden för en solvärmeanläggning med värmelager i berg erhölls med 
följande systemlösning [6] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10: Värmebalans och medellagertemperatur för den systemlösning med 
värmelager i berg med lägst solvärmekostnad. 200 hus med golvvärme [6]. 
 
 
På samma sätt som för värmelager i lera blir solvärmekostnaden med ett värmelager i 
berg lägre för golvvärme än för ett uppvärmningssystem baserat på radiatorer, se Figur 11 
För den bästa lösningen med ett värmelager i berg ökade solvärmekostnaden med 29 % 
och solfaktorn minskade med 22 % vid uppvärmning med radiatorer jämfört med 
golvvärme. 
 

 
Figur 11: Solvärmekostnad och motsvarande solfaktor för systemlösningar med 
värmelager i berg för 200 hus med golvvärme respektive radiatorer. 
(Centrumavstånd lika med 4 meter mellan borrhålen.) [6] 
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Figur 12: Solvärmekostnad och motsvarande solfaktor för olika lagerstorlekar 
och centrumavstånd, 3 respektive 4 meter, mellan markvärmeväxlarna 
i värmelager i berg. 200 hus med golvvärme [6]. 

Resultat för gropvärmelager 
 
Värmebalansen för den bästa lösningen med ett vattenfyllt gropvärmelager visas i tabell 8 
Lagertemperaturen når sitt maximum, 89°C, i augusti och minimum, 23°C, i februari. 
Enligt figuren krävs en viss mängd av tillsatsvärme även under sommarhalvåret från juni 
till augusti trots att lagertemperaturen är tillräckligt hög för att tillgodose värmelasten. 
Liknande resultat har erhållits av Dalenbäck (1993) [14] som också anger en förklaring. 
Beräkningar för att tillgodose värmelasten bygger på en förenkling där förhållanden 
under föregående tidssteg utnyttjas. Det leder till att den beräknade temperaturen från 
lagret inte stämmer med den efterfrågade temperaturen vid det aktuella tidssteget och ett 
förställt behov av tillsatsvärme. I ett verkligt fall utnyttjas lagret bättre, vilket innebär att 
solfaktorn i själva verket underskattas vid simuleringarna i MINSUN. Värmeförlusterna 
från lagret uppgår till ca 11 % av tillförd energimängd från solfångarna. 
För en systemlösning med gropvärmelager består den totala investeringskostnaden till 
hälften av lager- och systemkostnader och den andra hälften utgörs av 
solfångarkostnaden. Driftskostnadens andel av den totala solvärmekostnaden för en 
värmelast motsvarande 200 hus är i medeltal 3 %. Driftskostnaden för ett gropvärmelager 
är lägre än för marklager, främst på grund av att vattnet inte behöver pumpas runt i lagret. 
 
Tabell 8: Den lägsta solvärmekostnaden för en solvärmeanläggning med gropvärmelager erhölls med 
följande systemlösning [6]. 
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Figur 13: Värmebalans och lagertemperatur i lagrets övre del för den systemlösning med vattenfyllt 
gropvärmelager som gav lägst solvärmekostnad. 200 hus med golvvärme [6]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14: Solvärmekostnad och motsvarande solfaktor för systemlösningar med 
gropvärmelager. 200 och 50 hus med golvvärme alternativt radiatorer [6]. 
 
 
Rent allmänt visar det sig att solvärmekostnaden ökar med ökad solfångararea vid i övrigt 
oförändrade förhållanden för samtliga lagermetoder. Detta beror på att den ökade 
investeringskostnaden för solfångarna ökar i större omfattning än mängden insamlad 
solvärme, se figur 15.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 15: Solvärmekostnad och motsvarande solfaktor som funktion av solfångararea 
för systemlösningar med värmelager i berg. 200 hus med golvvärme. 
(Centrumavstånd lika med 4 meter mellan borrhålen.) [6]. 
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4. Resultat 
Äldreboendets totala värmebehov som simuleras är 420 MWh/år (80 kWh/m2, år). 
 
Solinstrålningen som träffar solfångarytan (W/mpglobalI ,

2) uppgår till 975,2 kWh/m2 och 
solvärmen som en solfångaryta levererar till solvärmesystemet utifrån Karlssons formel 
uppgår till 472,8 kWh/m2. I figur 16 nedan visas Simulinkmodellen över äldreboendets 
totala värmebehov kontra den solvärme som solfångarna producerar. Övriga 
Simulinkmodeller över äldreboendets uppvärmningsbehov och solinstrålning m.m. kan 
ses i Bilaga 5. 

Figur 16: Modellen över äldreboendets totala värmebehov kontra den soleffekt som solfångarna ger. 
Lagret laddas upp med solvärmen och laddas ur vid behov. ”Behov efter sol+ lager” visar om det finns 
behov av värme kvar efter det att lagret gett, den visar 0 då solfaktorn är 100 %. 
 
De systemlösningarna med lägst kvot (producerade kWh från solfångarna/kWh vid fyllt 
lager) inom varje kombination (förlustfaktor och solfaktor) presenteras i tabell 9 och 
tabell 10. Systemlösningarna i tabell 9 är beräknade för en temperaturdifferens i lagret 
med 35°C medan värdena i tabell 10 är beräknade med en temperaturdifferens på 15°C i 
lagret.  
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Tabell 9: Resultaten över de bästa systemlösningarna för respektive kombination (vald solfaktor samt 
förlustfaktor). De pressenterade systemlösningarna uppfyller den bästa kvoten (producerade kWh från 
solfångarna/kWh vid fyllt lager). För ökad förlustfaktor har lagervolymen gjort större. Enligt 
problemfrågeställningen om att solvärmen skall täcka hela värmebehovet (solfaktor 100 %) är det 
systemlösningarna i den första kolumnen som är representabla. Temperaturdifferensen i lagret antas 
till35°C 

 

Förlust/Solfaktor 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 
0 % 598 m2  

6775 m3
535m2

6160 m3
446 m2 

6160 m3
410 m2 

4930 m3
362 m2 

3940m3

20 % 732 m2 

7860 m3
587 m2 

6295 m3
499 m2 

6088 m3
431 m2 

5440 m3
385 m2 

4345 m3

30 % 732 m2

8715 m3
587 m2 

6980 m3
520 m2 

6250 m3
450 m2 

5515 m3
385 m2 

4790 m3

40 % 888 m2  
9800 m3

630 m2 

7370 m3
537 m2 

6440 m3
473 m2 

5780 m3
405 m2 

4840 m3

50 % 888 m2  
10840 m3

630 m2  
8000 m3

571 m2  495 m2  426 m2  
6775 m3 5840 m3 4950 m3

 
Tabell 10: Resultaten över de bästa systemlösningarna för respektive kombination (vald solfaktor samt 
förlustfaktor). De pressenterade systemlösningarna uppfyller den bästa kvoten (producerade kWh från 
solfångarna/kWh vid fyllt lager). Temperaturdifferensen i lagret har antagits till 15°C. 

 
 

Förlust/Solfaktor 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 
0 % 598 m2  

15800 m3
535m2

14400 m3
446 m2 

14400 m3
410 m2 

11500 m3
362 m2 

9200 m3

20 % 732 m2 

18400 m3
587 m2 

14700 m3
499 m2 

14200 m3
431 m2 

12700 m3
385 m2 

10200 m3

30 % 732 m2

20300 m3
587 m2 

16300 m3
520 m2 

14600 m3
450 m2 

12900 m3
385 m2 

11200 m3

40 % 888 m2  
22900 m3

630 m2 

17200 m3
537 m2 

15000 m3
473 m2 

13500 m3
405 m2 

11300 m3

50 % 888 m2  
25300 m3

630 m2  
18900 m3

571 m2  495 m2  426 m2  
15900 m3 13700 m3 11600 m3

Beroende av vilken lagringsmetod som väljs kommer förlusterna att bli olika stora. För 
borrhål i berg torde förlusterna uppgå till omkring 50 % för en last motsvarande drygt 50 
bostadsenheter (äldreboendet). Den mest representabla systemlösningen utifrån tabell 9 är 
i sådana fall 900 m2 och 11000 m3.  
 
Om temperaturdifferensen i stället är 15°C krävs en större volym för samma 
energimängd. Med 900 m2 solfångararea behövs då ett lager på 25000 m3 för att uppfylla 
kravet 100 % solfaktor med en antagen förlust på 50 %. Den lägre temperaturdifferensen 
i lagret är något mer realistisk vilket indikerar på att även lagervolymen på ca 25000 m3 

är mer realistisk än 11000 m3 .  
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5. Slutsats 
Av platsens geologi att döma är det borrhål i berg som lämpar sig bäst som 
säsongslagringsalternativ. Med antagandet att denna lagermetod innebär en förlust på 50 
% av producerad solvärme från solfångarna, kommer det enligt modellen i SIMULINK 
att behövas ca: 900 m2 solfångare och 25000 m3 stort lager för att en solfaktor på 100 % 
skall uppnås. Att äldreboendet skall ha en solfaktor på 100 % är inte att rekommendera då 
detta resulterar i stora dimensioner och kostnader. I stället bör en systemlösning tas fram 
som ger en solfaktor som resulterar i en relativt låg solvärmekostnad där en billigare 
tillsatsvärmekälla kopplas in i systemet.  

6. Diskussion 
 
Dimensionerande solfångararea och lagervolym blir för de allra flesta fall mycket mindre 
med min modell jämfört med vad SGI: s studie visar. Orsakerna är många men beror till 
största delen på val av metod. Metoderna skiljer sig nämnvärt åt, SGI simulerar en vald 
storlek på lager och solfångare i ett givet system för att få ut temperaturer, förluster, 
energimängder, kostnader osv. Min metod går ut på att anta förluster för att sedan 
dimensionera storleken. Min modell är bristfällig då den inte tar hänsyn till 
distributionssystemet eller på val av lagermetod med alla dess viktiga parametrar. Det är 
antagligen den största orsaken till de avvikande resultaten. Lagervolymen beräknades 
även utifrån energiekvationen TCVQ p Δ∗∗∗= ρ  där medeltemperaturen i lagret angavs 
till 35°C. Denna temperaturskillnad är diskuterbar då lagret oftast antar en mer homogen 
temperatur för de flesta lagertyper bortsett från ackumulatortankar med skiktning. Enligt 
figur 10 för tillförsel- och returtemperatur för värme samt för SGI: s antagande att 
tappvarmvattnet skall ha en framledningstemperatur på 50°C och retur på 25°C skulle 
temperaturdifferensen i lagret vara ca: 15 till 20°C. Anges en lägre temperaturskillnad i 
den ovan skrivna energiekvationen fås en större volym. Vid insatt temperaturdifferens på 
15°C i stället för 35°C erhölls större lagervolymer för samma mängd energiinnehåll i 
lagret. Dessa volymer verkar överensstämma mer med SGI: s val av lagervolymer i sin 
rapport.  
 
Temperaturen i lagret kommer även variera på grund av lagerstorleken och därmed 
förlusterna i lagret, vilket gör att de olika simulerade kombinationerna skulle behövt ha 
olika medeltemperaturer i lagret.  
 
Enligt litteraturstudie verkar det som om att säsongslagring för småskaliga projekt i 
äldreboendets storlek inte är ekonomiskt försvarbart. Säsongslagring lämpar sig bättre 
inte minst ekonomiskt för större anläggningar där förhållandet mellan solfångararea och 
lagervolym kan göras bättre. Lagermetoden med borrhål i berg är även den metod som 
lämpar sig bäst för stora laster, detta i kombination att det är just den lagermetod som rent 
geotekniskt skulle vara den metod som är att föredra på Zakrisdal så dras slutsatsen att 
det inte är lämpligt att genomföra. Att ha en solfaktor på 100 % är heller inte realistiskt 
då lager och solfångararea måste göras så stora att det inte blir försvarbart, då 
solvärmekostnaden blir för hög. Lämpliga solfaktorer ligger någonstans i intervallet 60- 
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80 % enligt litteraturstudier. För äldreboendet på Zakrisdal skulle det rent hypotetiskt 
vara en bättre idé att ha ett mindre solvärmesystem med en lägre solfaktor. 
Tillsatsvärmekällan kan sedan vara en annan miljövänlig resurs såsom fjärrvärme eller 
inkopplad värmepump. Ett bra kombisystem skulle vara där fjärrvärmen och solvärmen 
kunde samverka på ett optimalt sätt där solvärmen prioriteras. Värmen från 
fjärrvärmenätet skulle kunna tas från returen då solvärmen höjer temperaturen. Lagret 
skulle kunna vara i form av en ackumulatortank eller ett gropvärmelager/bergrum om 
sådant finns i närheten av boendet. I Bilaga 6 visas en principskiss från Intelli- heat över 
hur ett kombisystem med solvärme och fjärrvärme kan se ut [15].  
 
Solfångare skulle även kunna kopplas till en mark/berg- värmepump där solvärmen 
tillgodoser systemet direkt via värmeväxlare då tillgången är tillräcklig. I andra fall kan 
solvärmen endera spetsa temperaturen som tas från bergvärmepumpen eller lagra 
solvärmen till lagret. När solfångarna inte kan leverera tas värme från lagret. EviHeat har 
en ny ”solvärmepump” på marknaden som har bra verkningsgrad coop upp till 7 [16].  
 
Att ha ett golvvärmesystem är ur energisynpunkt att föredra då lagret kan erhålla en lägre 
temperatur jämfört med ett radiatorbaserat uppvärmningssystem. I och med detta blir 
förlusterna även lägre vilket resulterar i en allmänt högre solfaktor och lägre 
solvärmekostnad. Detta är att rekommendera vid installation av ett solvärmesystem. 
Äldreboendet på Zakrisdal kommer troligtvis att värmas upp via ett radiatorbaserat 
system vilket antagits i rapporten. Detta är med andra ord en nackdel. 
 
Då kommunen har 2500 m2 solfångare att placera ut i Karlstad skulle dessa även kunna 
tänkas placeras på andra ställen där de lämpar sig bättre med avseende på laster och 
geotekniska förutsättningar. Ett borrhålsvärmelager kan göras stort men att endera koppla 
en större anläggning till lagret eller att koppla flera mindre anläggningar till lagret, med 
tillsatsvärmekälla. På Zakrisdal är denna möjlighet inte optimal med tanke på 
verksamheterna i området.  
 
Rent allmänt kan spillvärme även lagras i ett säsongslager tillsammans med solvärme då 
det finns stor tillgång, för äldreboendet på Zakrisdal är detta dock inget bra alternativ.  
 
Angående de ekonomiska kalkylerna som SGI genomförde i rapporten så är och kommer 
solvärmekostnaderna att bli lägre och därmed mer konkurrenskraftiga mot andra 
konventionella energikällor. De resulterande beloppen som anges i rapporten stämmer 
heller inte längre på grund av att energipriser och räntor inte var desamma 1995 som 
idag. I och med att solvärme högst troligt kommer att bli alltmer konventionellt samtidigt 
som energipriserna på marginalen kommer att öka i framtiden borde solvärme bli mer 
ekonomiskt försvarbart och energipriset för solvärmen lär sjunka. Ett något högre 
energipris kan även ibland accepteras då resursen är miljövänlig.  
 
Dessvärre gjorde jag i denna rapport inga egna ekonomiska kalkyler över de olika 
systemlösningarna då jag inte hade tillräckliga uppgifter och program att kalkylera med. 
Då resultatet troligtvis inte skulle bli helt realistiskt ansågs detta inte vara prioriterande. 
För att jämföra de olika alternativen (kombinationerna) beräknades i stället en kvot 
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mellan den energi en given solfångararea producerat över året med den mäng energi 
lagret kan rymma. Detta gjordes för att se efter vilken systemlösning som var bäst 
anpassad i relation till varandra. Om solfångarna producerar mer energi än vad lagret kan 
rymma är solfångararean överdimensionerad. Tvärtom är det inte någon större idé att ha 
ett för stort lager som inte utnyttjas maximalt. Kvoten 1 skulle således spegla att 
solvärmen från solfångarna är optimalt för den angivna lagerstorleken. Om denna lösning 
ger den lägsta solvärmekostnaden är inte säkert! Kostnader per kubikmeter lagervolym 
varierar för typ av lagermetod samt att priset blir billigare med ökad lagervolym. Med 
bristande uppgifter om kostnader kunde detta inte beräknas.  
 
Vid dimensionering av solvärmesystemet för äldreboendet är det solfångararean som är 
den begränsande faktorn. Att bygga ett större lager är troligtvis att föredra i stället för stor 
solfångaryta i alla fall om solfångarna skall integreras på takytan. Takytan på 
äldreboendet vetter åt olika vädersträck vilket gör att solfångarna inte får optimal 
placering för bra solintensitet överallt på taket. Härmed bör solfångarna inte placeras på 
hela takytan och solfångarytan blir begränsad.  
 
En ytterligare anledning till varför dimensionerande solfångararea blev mindre med min 
modell jämfört med SGI är på grund av att värdena för den globala solinstrålningen inte 
är de samma. Data för solfångarna är inte heller dem samma. SGI använde sig av 
väderdata från Stockholm 1986 samt en lutning på solfångarna på 27° vilket gav en 
globalinstrålning på 928 kWh/m2. Min modell har väderdata från Karlstad 2002 och en 
lutning på solfångarna på 45° vilket resulterar i en globalinstrålning på 975,2 kWh/m2. 
SGI valde plana solfångare med optisk verkningsgrad = 0,75 och värmeförlustfaktor = 3. 
Jag antog vakuumrör- solfångare med optisk verkningsgrad = 0,715 och 
värmeförlustfaktor = 1,47. En solfångaretemperatur på 60°C och att solfångarna är 
riktade rakt mot söder gäller för både min och SGI: s modell. I och med en högre 
globalinstrålning och en lägre värmeförlustfaktor fås med min modell mer energi från 
solfångarna vilket resulterar i en mindre solfångararea för samma effekt.  
 
På grund av att värmebehovet även är lägre i denna rapport jämfört med vad SGI 
simulerade med så fås även något mindre dimensioner. 
 
Kostnadsberäkningarna i SGI: s rapport inkluderar inte kostnader för tillsatsvärmekällan 
vilket kanske speglar en sned bild av vilken systemlösning som egentligen är billigast. 
Låt då säga att vi har två systemlösningar som båda har en solfaktor på 70 %, då behöver 
tillsatsvärmekällan täcka 30 %. Dessa båda systemlösningar har olika beräknade 
solvärmekostnader. Om priset för tillsatsvärmekällan t.ex. är 35 öre/kWh kommer den 
systemlösning med lägst solvärmekostnad ändå alltid vara den billigaste så länge priset 
på tillsatsvärmekällan är lägre än solvärmekostnaden, vilket oftast är fallet.  
 
Vid installation av takintegrerade solfångare kan det även vara en idé att installera några 
kvadratmeter solceller som kan förse kompressorn till en eventuell värmepump i 
solsystemet. Solceller kan naturligtvis förse stora delar av elbehovet i övrigt om så 
önskas.  
 



Examensarbete Energi- och Miljöteknik                                                       2009-01-12 
Christoffer Skantz

 

  31 

7. Fortsatt arbete 
 
Det är upp till Karlstad kommun att bestämma i vilken utsträckning solvärmen skall täcka 
värmebehovet. Då det verkar som att solvärmen kostar mer än andra traditionella 
miljövänliga energikällor är det mer lönsamt att låta systemet anta en något lägre 
solfaktor men att sedan komplettera med någon annan miljövänlig och billigare 
tillsatsvärme som är tillgänglig exempelvis fjärrvärme om detta nät byggs ut på Zakrisdal. 
Olika systemlösningar kan undersökas med bättre simuleringsprogram t.ex. TRNSYS 
som beräknar vilken systemlösning som ger en låg solvärmekostnad. I detta eller liknande 
program kan tillsatsvärmekällan väljas där man kan beräkna vilken kombination som blir 
mest lönsam. Hur många av de 2500 m2 solfångare som bör placeras på äldreboendet får 
beslutas utefter hur stor solfångararea som bör placeras enligt önskat behov enligt 
resonemanget ovan. Högst troligt kommer inte alla placeras ut på äldreboendet varefter 
andra potentiella platser kan undersökas.  
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Bilaga 2: Beräkning av ventilationsbehovet 
 
Area ytterväggar: 1837,4 
Area fönster: 544 
Takhöjd: 2,5 meter 
Area golv: 5243,6 
 

Rum  Volym   
Antal 
rum 

Volym 
tot Oms/h Massflöde (kg/s) 

        
Rum exkl. wc 89 48 4272 1 1,41213  
wc i boende  15 48 720 3 0,714  
samlingsrum  337 1 337 6 0,66838  
dusch/skölj  85 5 425 3 0,42146  
soprum  66 1 66 7 0,15272  
vardagsrum 88 5 440 1 0,14544  
veranda   52 5 260 0,5 0,04297  
matrum  87 5 435 1 0,14379  
expedition 45 5 225 0,5 0,03719  
extern rum  38 2 76 0,5 0,01256  
extern sovrum  38 3 114 1 0,03768  
kök    53 3 159 3 0,15768  
passage  73 3 219 1 0,07239  
Mötesrum 105 1 105 5 0,17354  
paus/personal 107 1 107 4 0,14148  
dagsverksamhet 482 1 482 5 0,79664  
administration 502 1 502 2 0,33188  
huvudentré ej 
soprum 328 1 328 2 0,21684  
korridorer mitten 1814 1 1814 1 0,59963  
korridorer vid 
boende 371 5 1855 1 0,61318  
frd + st vid köken 84 2 168 0,5 0,02777  
    tot 2,33333 6,91935  
 
Omsättningsbehovet antas utifrån ingenjörsmässiga bedömningar. 



Bilaga 3: Ekvationer för äldreboendets uppvärmningsbehov 
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VCρ [W/°C] är byggnadens tröghet d.v.s. hur känslig klimatskalet är för 

temperaturförändringar, stor tröghet innebär således att inneklimatet reagerar segt på 
drastiska temperaturförändringar utomhus. Ett sätt att bestämma VCρ  är att skriva om 

ovanstående differentialekvationen på formen ( )tfay
dt
dy

=+ , vilket i det här fallet blir: 
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T = Tidskonstanten [h] för byggnaden. VCρ  fås nu genom att ange T. Jag har antagit T 
till 24 h.  
 
I simuleringsprogrammet Simulink, MATLAB modelleras nu den först skriva 
differentialekvationen då VCρ  är känd. Anledningen till varför denna ekvation är bättre 

än att modellera ekvationen på formen ( )tfay
dt
dy

=+  är p.g.a. att temperaturdifferensen 

inte är den samma för alla ingående förluster. Som nämndes tidigare så kommer 
ventilationsluften att ha temperaturåtervinning, således bör ekvationen skrivas på följande 
form: 
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Bilaga 4: Ekvationer för solinstrålning 
 
Man brukar skilja på soltid och lokal tid. Soltiden baseras på solens rörelse sett från en 
punkt från jordens yta. Avvikelsen i tid från den lokala tiden beror på jordens form och 
rörelsebana. Solmiddag inträffar när solen når den högsta punkten på himlen och skiljer 
sig från middag lokal tid med upp till en kvart. Skillnaden mellan soltiden och den 
lokala tiden  beskrivs approximativt enligt tidsekvationen (1). Den lokala tiden 
skiljer sig i sin tur från standardtiden enligt ekvation (2). Standardtiden sätts inom varje 
tidszon och skiljer 4 min för varje grad av longitud jämfört med Greenwich (longitud 0 
grader). Den lokala tiden skiljer sig även 4 min per grad jämfört med standardtiden. 
Centrum för Sveriges tidszoon är satt i Stockholm och därmed även standardtiden. För att 
få den lokala tiden i Karlstad behöver man ta reda på longituderna för Karlstad  och 
Stockholm , vilka är -13° (13E) respektive - 18° (18E) [11]. Dessa värden insatta i 
ekvation (2) ger 20 min skillnad. Ekvation (3) ger sedan soltiden utifrån den lokala tiden 
och med hänsyn till tidsdifferensen p.g.a. tidsekvationen .  

solt

civloct

locL

stdL

tE
 
Ekvation (4) beskriver deklinationen (vinkelavvikelsen) mellan det ekvatoriella planet 
och solens förhållande till jorden, se även figur 18. Solens strålar som träffar jorden 
brukar vanligen beskrivas med två vinklar dels Zenitvinkeln sθ och dels Asimusvinkeln 

sφ  se figur 17. Zenitvinkeln är den vinkel solinstrålningen bildar i förhållande till 
jordytans normal i vertikalt led där 0 grader är i normalen. Asimusvinkeln beskriver 
solinstrålningens läge i horisontellt led där 0 grader är rakt i söder. Ekvation (5) och (7) 
beskriver Zenitvinkeln respektive Asimusvinkeln. Ekvation (8) ger den infallande vinkeln 
som solstrålarna faktiskt träffar planet med där pθ  är ytans lutning mot horisontalplanet 
och pφ  är ytans Asimusvinkel (0 rader rakt i söder). Simuleringen i Simulink bygger på 
det antagandet att pθ  = 45° och pφ  = 0°. Med andra ord, solfångaren lutar 45° rakt mot 
söder. Latituden λ  för Karlstad är 59° ovan ekvatorn. 
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Figur 17: Bilden visar Zenitvinkeln sθ
och Azimusvinkeln sφ [7].  

Figur 18: 23, 5° är deklinationen d.v.s. vinkeln som 
bildas mellan det ekvatoriella planet och jordens 
förhållande till solen. Jorden snurrar runt sin egen 
”axel” med denna vinkel [8].  

 
Ekvation (9) ger slutligen den solintensitet som träffar den specifika ytan (W/m2), där  

dirI  är den direkta solintensiteten d.v.s. den solintensitet som hela tiden är vinkelrät mot 
ytan.  är den diffusa solintensiteten d.v.s. ljuspartiklar som reflekteras av alla ytor. Då 
solen är i ”moln” är det enbart det diffusa ljuset vi ser.  är den totala 
solintensiteten mot horisontell yta.  

difI

horglobalI ,

 
En annan allmän betydande faktor vid placering av solfångare är skuggning. Då 
skuggningen hämmar solintensiteten är det viktigt att kartlägga var skuggningen 
uppträder samt att beräkna hur mycket den hämmar solintensiteten. Enligt Eva Svensson 
kommer taket på äldreboendet inte drabbas av betydande skuggning. Härmed har antagits 
att solfångarna inte kommer drabbas av skuggning och ekvationer som beräknar detta har 
uteslutits. 
 
 
 
 



Bilaga 5: Simulinkmodellen 

Figur 19: Överst ses globalinstrålningen mot solfångarytan, (W/mpglobalI ,
2) och under ses solvärmen som 

en solfångaryta levererar till solvärmesystemet utifrån Karlssons formel (W/m2). Globalinstrålningen är 
under ett år 975,2 kWh/m2 och solvärmen som levereras uppgår till 472,8 kWh/m2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 20: Modellen över solinstrålningen som träffar solfångararean  (W/mpglobalI ,
2). Modellen är gjord i 

Simulink, MATLAB. 
 



 
Figur 21: Modellen över äldreboendets uppvärmningsbehov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 22: Qin är här det totala värmebehovet (uppvärmningsbehovet + tappvarmvattenbehovet). Dessutom 
ses regleringen av inomhustemperaturen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 23: Resultatet av en simulering gjord i Simulink, MATLAB. Den översta kurvan illustrerar 
energinivån i lagret. Den kan tänkas spegla det andra året lagret är i bruk då lagret initiellt är till hälften 
fyllt. Lagret rymmer som max 300 MWh vilket motsvarar en volym på 7391 m3. Detta lager tillsammans 
med 755 m2 solfångararea täcker enligt denna modell hela värmebehovet utan någon annan 
tillsatsvärmekälla. Detta förutsätter dock att systemet är helt förlustfritt och ingen specifik lagringsteknik 
är vald. 
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