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Sammanfattning 
Projektet har undersökt potentialen av nya solfångarinstallationer i Stockholmsområdet. Behoven, platsen 
och byggnaden som har använts för beräkningarna har varit baserade på Sollentuna sjukhus. Målet var att 
undersöka vilken typ av solfångarsystem som är mest ekonomiskt och energimässigt lönsam. Dessutom 
har flödesscheman för solfångarsystemen skapats och inkluderas med en grundläggande styrning.  
 
Värmen från en solfångarinstallation kan användas inom flera olika områden. Den kan exempelvis värma 
upp tappvarmvattnet i en byggnad, skapa komfortkyla eller ingå i ett elkraftverk. Beroende av ändamålet 
kan olika sorters solfångare användas. För Sverige och Sollentuna sjukhus behov står detta val mellan 
plana solfångare och vakuumrör. Utöver panelerna består installationerna av ett rörsystem, med ingående 
komponenter, för transport av värmebäraren samt ett värmelager. 

I detta projekt har fyra eget designade system jämförts mot varandra: 

• Ett system som förvärmer varmvattnet, den vanligaste sortens system i Sverige. 
• Ett system som både förvärmer varmvattnet och värmebäraren i radiatorsystemet med hjälp av 

planasolfångare. 
• Ett system som både förvärmer varmvattnet och värmebäraren i radiatorsystemet med hjälp av 

vakuumrör. 
• Ett system avsedd för att producera kyla och som även förvärmer varmvattnet. 

För att beräkna prestandan för respektive systemlösning har ett flertal uträkningar och uppskattningar 
gjorts och därför har både Excel och simuleringsprogrammet TRNSYS 17 använts. I Excel har ett 
individuellt program skapats som användes för tidiga och dimensionerande beräkningar. TRNSYS 17 har 
sedan tillämpas för de slutgiltiga energisimuleringarna. Utöver energiberäkningarna utförda i TRNSYS 17 
har Excel även använts för mindre beräkningar, exempelvis för tryckförluster i rören och ekonomin. För 
flödesscheman användes AutoCAD 2012. 

Resultatet visade att den bästa lösningen både ekonomiskt och energimässigt är den som använder 
vakuumrör för att förvärma varmvattnet och värmebäraren i radiatorsystemet. Detta på grund av den 
ökade tiden som systemet kan användas likväl som den höga användningsgraden.  Dock var ingen av 
lösningarna ekonomiskt gynnsamma, vilket kan ändras med andra komponenter och energipriser. 
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1 Introduktion 
Detta kapitel innehåller förklaring över målet, syftet, bakgrunden, problemformuleringen och de 
avgränsningarna som har gjorts vid utfarandet av projektet. Projektet har utförts hos företaget Sweco i 
samarbete med Locum.  

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till projektet är att det finns ett intresse hos både fastighetsförvaltaren Locum och 
konsultföretaget Sweco att kontrollera huruvida det är gynnsamt att utveckla användandet av solfångare på 
sjukhus i Stockholm. Idag har Locum fyra befintliga solfångarenheter på sjukhus i Stockholmsområdet; på 
Jakobsberg sjukhus, Bromma sjukhus, Rosenlund sjukhus och Dalen sjukhus.  

Det har dock aldrig gjorts en omfattande analys av vilket arbetsområde som det är bäst att inkorporera 
solfångaren till för sjukhus i Stockholmsområdet, vilket är den underliggande anledningen till detta 
projekt. Användandet av de konventionellt tillgängliga komponenterna i förslagen är ett sätt att ytterligare 
verklighetsförankra resultaten i projektet samt för att underlätta potentiell användning av dessa.  

1.2 Syfte och Mål 
Målet med detta examensarbete är att utvärdera och analysera potentialen av nya installationer av 
solfångarenheter på sjukhus i Stockholmsområdet. I beräkningarna kommer Sollentuna Sjukhus, dess 
byggnad, position, nuvarande system och energibehov, att användas som det generella exemplet för övriga 
faciliteter. 

Olika möjliga användningsområden för den simulerade solpanelen kommer att kontrolleras. Några förslag 
på hur solpanelen kan användas presenteras nedan, mer detaljerade beskrivningar av dessa finns i kapitel 
2.3: 

• Solpanelen kan användas för direktuppvärmning av varmvattnet.  
• Solpanelen kan användas i samarbete med fjärrvärme.  
• Solpanelen kan kopplas till en sorptiv kylmaskin för att kyla ventilationsluften. 
• Solpanelen kan kopplas till en absorptionskylmaskin för att skapa kyla. 
• Solpanelen kan användas i samarbete med en bergvärmepump.   

Varje förslag kommer att följas av en noggrann teknisk beskrivning, med nuvarande kommersiellt 
tillgängliga komponenter, samt ett flödesschema och en kostnadsanalys. Prestandan för de föreslagna 
lösningarna på en solfångarenhet ska beräknas med hjälp av det dynamiska simuleringsprogrammet 
TRNSYS 17. Utöver simuleringsprogrammet kommer AutoCAD 2012 användas för att rita 
flödesscheman. 

1.3 Problemformulering 
För att nå projektets mål och syfte har följande frågor formulerats som problemformulering: 

• Vilken av de undersökta lösningarna är potentiellt mest gynnsam ur ett 
energianvändningsperspektiv? 

• Vilken av de undersökta lösningarna är potentiellt mest gynnsam ur ett ekonomiskt perspektiv? 
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1.4 Avgränsningar 
Följande begränsningar har gjorts för att både förenkla och möjliggöra projektet.  

• Hanterar endast energianvändningen för Sollentuna Sjukhus.  
• Beräkningar kommer inte att utföras för samtliga av de möjliga användningsområdena för en 

solfångare, utan endast de som anses ha högst potential. 
• Även om solfångarna kommer att anpassas efter behov så kommer inga egna eller nya solfångare 

att utvecklas och testas under projektet. 
• Studien avser endast att hantera termiska solfångare och kommer därmed inte att hantera solceller 

i en bredare grad. 
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2 Litteraturstudie 
I detta kapitel kommer all den grundläggande väsentliga informationen, som har använts i projektet, att 
gås igenom. Alltifrån grundläggande teori till beskrivningar om enskilda potentiellt nödvändiga 
komponenter i ett solfångare system finns beskrivet här. Ingen direkt information om beräkningsmetoder 
eller simuleringsprogrammet kommer dock att finnas här, dessa finns i kapitel 3. 

2.1 Grundläggande Teori 
Här kommer grundläggande teoretisk information att behandlas. Ekvationer för ledning, konvektion, 
strålning och vinkelberäkningar finns här. Hur dessa ekvationer senare används beskrivs i kapitel 3. 

2.1.1 Värmeöverföring 

För att förstå hur solens värme kan transporteras från solen till jorden, för att sedan fångas upp av en 
solfångare, behövs grundläggande kunskap om hur värme förflyttas. Värme är en form av energi som kan 
förklaras som en partikels rörelsehastighet samt som värmestrålning. Enligt denna förklaring kan 
energitransporten beskrivas i tre delar; konvektion, ledning och strålning. Alla delar fungerar med samma 
princip; värme rör sig från det varma objektet till det kalla (Ekroth and Granryd 2008). 

Konvektion är en form av värmeöverföring som kräver minst en strömmande fluid. Principen är att en 
strömmande fluid kommer påverka en fast ytas gränsskikt, om ytan har en temperaturskillnad jämfört med 
fluiden. Gränsskiktet är ett område vars temperatur befinner sig någonstans mellan fluidens och ytans, på 
grund av energibalansen mellan dem. Om fluiden påverkar skiktet måste ytan kompensera för detta, vilket 
den gör genom att antingen avge eller ta upp energi. Resultatet är en värmeöverföring mellan fluiden och 
den fasta ytan (Holman 2010). 

Konvektion kan indelas i två huvudgrupper; naturlig och påtvingad konvektion. Den påtvingade 
konvektionen består av en påtvingad strömning till exempel från en fläkt. Ibland kan dock konvektion 
infinnas trots att fluiderna kring en yta inte rör sig. Detta kallas för naturlig konvektion och sker vanligtvis 
vid vertikala ytor och beror på att densiteten i fluiden påverkas av ytans temperatur. Är ytan kall ökar 
densiteten av fluiden lokalt och kommer därför röra sig nedåt och därmed skapa en strömning och är ytan 
varm sker det motsatta (Holman 2010). 

För att beskriva konvektion matematiskt används ekvation 1 (Jonsson 2009).  

�̇� = 𝑎 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇      (1) 

Där: 

�̇�: Ö𝑣𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑊]  
𝑎: 𝑉ä𝑟𝑚𝑒ö𝑣𝑒𝑟𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 [𝑊/(𝑚2𝐾)]   
𝐴: 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑣 𝑦𝑡𝑎𝑛 [𝑚2]  
∆𝑇: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 [𝐾]  

Ledning, till skillnad mot konvektion, sker inom eller mellan två fasta objekt i kontakt med varandra eller 
mellan ett fast objekt och en stillastående fluid. I ett specialfall kan ledning förekomma mellan en yta och 
en laminärt strömmande fluid där värmetransporten är vinkelrät mot strömmen. När det kommer till 
ledning är det rörelsen som förs från atom till atom, när de kolliderar med varandra, som är orsaken till 
värmeöverföringen. I och med att värme kan ses som atomers rörelse, är spridningen av dess 
rörelsemängd lika med spridningen av värme. För att beräkna hur mycket som sprids genom ledning 
används ekvation 2 (Jonsson 2009). 
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�̇� = 𝑘 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇
∆𝑥

       (2) 

Där: 

�̇�: Ö𝑣𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑊]  
𝑘: 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 [𝑊/(𝐾 ∙ 𝑚)]   
𝐴: 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑣 𝑦𝑡𝑎𝑛 [𝑚2]  
∆𝑇: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 [𝐾] 
∆𝑥: 𝑇𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡 [𝑚] 

Strålning är den sista formen av värmeöverföring och kan beskrivas som en masslös värmeöverföring 
mellan två kroppar. Till skillnad från ledning och konvektion, som kan uppstå mellan två objekt, finns det 
alltid strålning mellan två objekt som inte befinner sig i termisk jämvikt och vars sikt inte är helt skymd. 
Värmeöverföring via strålning finns ofta i det infraröda ljusspektrumet. Infraröd strålning från solen är det 
som värmer jorden och därmed även de solfångare som kommer att behandlas i rapporten. För att räkna 
ut energiutbytet mellan två kroppar via strålning används ekvation 3 (Ekroth and Granryd 2008). 

�̇� = 𝐹12 ∙ 𝜎 ∙ 𝐴1 ∙ (𝑇1
4 − 𝑇2

4)      (3) 

Där: 

�̇�: Ö𝑣𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑊] 
𝐹12: 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−]  
𝜎: 𝑆𝑡𝑒𝑓𝑎𝑛 − 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛𝑛𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡[𝑊/(𝑚2𝐾4)]  
𝐴1: 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑦𝑡𝑎𝑛[𝑚2]  
𝑇1: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑑 𝑒𝑛𝑎 𝑦𝑡𝑎𝑛 [𝐾]  
𝑇2: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑑 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑦𝑡𝑎𝑛 [𝐾] 

I ekvation 3 är 𝐹12 en faktor som beskriver hur mycket kropparna ”ser” av varandra. Den varierar mellan 
0 och 1 och beräknas via ekvation 4 (Jonsson 2009). 

𝐹12 = 1

� 1
𝜀1

−1�+1
𝜉+𝐴1

𝐴2
� 1

𝜀2
−1�

      (4) 

Där: 

𝐹12: 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 
𝜀1: 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛𝑎 𝑘𝑟𝑜𝑝𝑝𝑒𝑛[−]  
𝜉: 𝑉𝑦𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 [−]  
𝐴1: 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑒𝑛𝑎 𝑦𝑡𝑎𝑛 [𝑚2]  
𝐴2: 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑦𝑡𝑎𝑛 [𝑚2]  
𝜀2: 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑘𝑟𝑜𝑝𝑝𝑒𝑛[−] 

Beroende på geometrin kommer hela eller delar av kroppen att ha ett utbyte av värme via strålning. I 
många fall approximeras denna faktor till 1, då hela kroppen har värmeutbyte via strålning och ekvation 3 
reduceras därmed till ekvation 5 (Jonsson 2009). 

�̇� = 𝜎 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇1
4 − 𝑇2

4)      (5) 
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2.1.2 Att Fånga Solen 

Solen kan liknas med en svart kropp med temperaturen av 5800 Kelvin som sprider strålningen jämnt 
fördelat ut i rymden. En liten del av denna strålning kommer kontinuerligt i kontakt med jorden. Effekten 
på denna strålning är cirka 1367 W/m2 och kallas solkonstanten. Solkonstanten är ett medelvärde av den 
inkommande solstrålningen, som egentligen varierar med 3 %. Variationen av den faktiska instrålningen 
uppstår på grund av jordens elliptiska bana, som resulterar i att jorden rör sig mellan ett största och minsta 
avstånd från solen. Avståndet är som störst i juni och som minst i januari. Detta innebär att solstrålningen 
som kommer in mot jorden är som minst i juni och störst i januari (Krothapalli 2011). 

Det finns andra faktorer än avståndet mellan jorden och solen som påverkar den lokala solstrålningen. 
Solkonstanten beskriver effekten per kvadratmeter ovanför atmosfären och inte vid markytan. När 
strålningen kommer in i atmosfären kommer gaser i atmosfären, exempelvis vatten och koldioxid, att 
absorbera energin och sprida den. Mängden luft strålningen kommer att passera genom varierar med var 
på jorden mätningen görs. En större luftmassa, som solstrålarna behöver passera genom, resulterar i en 
högre andel diffus strålning. Diffus strålning är den strålning som inte träffar ytan direkt, utan har 
reflekterats av luftpartiklar eller objekt. För Sverige leder detta till ett genomsnitt av 950 kWh/m2 per år 
(Krothapalli 2011). 

Det genomsnittliga värdet på energin som kommer ned till markytan är dock inte detsamma som det 
värdet som en lokal plats kommer att uppleva. För att uppnå ett mer korrekt och lokalt värde behövs 
kunskap om vinkelförhållandet mellan solen och horisonten för varje tidpunkt under ett helt år. För en 
given position på jorden kan solens position i relation till horisonten bestämmas med en serie av 
ekvationer som kommer att beskrivas nedan. 

Det första steget är att definiera ett flertal vinklar mellan det horisontella planet i relation till solen och de 
fyra väderstrecken. I Tabell 1 beskrivs alla vinklar med både etikett och förklaringar hur vinklarna är i 
relation till väderstrecken, jordytan och solen. Figur 1 beskriver vinklarna visuellt. 

  Tabell 1 beskriver de olika vinklarna (Duffie and Beckman 2006). 

Tecken Namn Beskrivning 

θ Solens infallsvinkel Vinkeln mellan solfångarytans normal och solens infallsvinkel. 

θz Zenitvinkeln Vinkeln mellan markytans normal och solens infallsvinkel. 

γ Ytans azimutvinkel Vinkel mellan ytans normalvektor projicerad på det horisontella planet, 
och söder.  

γs Solens azimutvinkel Vinkel mellan infallsvinkelns vektor projicerad på det horisontella planet, 
och söder. 

β Ytans lutning Vinkeln mellan ytan och det horisontella planet. 

α Solens höjdvinkel Vinkel mellan det horisontella planet och solens infallande strålning 
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Figur 1 illustrerar de i Tabell 1 beskrivna vinklarna (Gajbert 2008). 

För att kunna beräkna de nödvändiga vinklarna behövs två faktorer som inte inkluderades i Figur 1. Den 
första är deklinationsvinkeln 𝛿, som är vinkeln mellan solens instrålning och det ekvatoriella planet. Under 
ett års tid kommer vinkeln att variera mellan +23,45 och -23,45 grader på grund av jordens lutning i 
relation till den elliptiska banans plan runt solen. Ekvation 6 visar hur deklinationsvinkeln beräknas 
(Gajbert 2008). 

𝛿 = 23,45 ∙ sin �360∙(284+𝑛)
365

�     (6) 

Där: 

𝛿: 𝐷𝑒𝑘𝑙𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑛 [𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟]  
𝑛: 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑖𝑛 𝑝å å𝑟𝑒𝑡 [−]   

Den faktorn som nu kan beräknas är tidsvinkeln. Tidsvinkeln beskriver solens position relativt till den 
lokala meridianen (öst eller väst). Ekvationen beskrivs i ekvation 7 (Gajbert 2008). 

𝜔 = 15 ∙ (ℎℎ − 12) + 𝑚𝑚+𝐸
4

+ 𝑀𝑠𝑡 − 𝑀𝑙     (7) 

Där: 

𝜔: 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑛 [𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟]  
ℎℎ: 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑖𝑛 𝑝å 𝑑𝑦𝑔𝑛𝑒𝑡 [−]   
𝑚𝑚: 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑝å 𝑑𝑦𝑔𝑛𝑒𝑡 [−]  
𝐸: 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑒𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 [−]  
𝑀𝑠𝑡: 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑚𝑒𝑟𝑖𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑛 [−]  
𝑀𝑙: 𝐿𝑜𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑛 [−]  

Värdet på standardmedianen beror på den geografiska positionen och för Sverige är den -15 grader. 
Tidsekvationen används för att kompensera för skillnaden mellan soltiden och standardtiden. Soltid är ett 
sätt att beskriva solens position i förhållande till söder. Här antas det att klockan 12:00 i soltid 
representeras av att solen befinner sig rakt söder om observatörens position och värdet är därför starkt 
beroende av den geografiska platsen. Hur tidsekvationen beräknas förklaras i ekvation 8 (Duffie and 
Beckman 2006). 

𝐸 = 229,2 ∙ (0,000075 + 0,001868 ∙ cos(𝐵) − 0,032077 ∙ sin(𝐵) − 0,014615 ∙ cos(2𝐵) −
0,04089 ∙ sin(2𝐵))     (8) 

Där: 

𝐵: 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑒𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 [−]  
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Där B kan beskrivas med ekvation 9: 

𝐵 = 360(𝑛 − 1)/365      (9) 

Där: 

𝑛: 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑖𝑛 𝑝å å𝑟𝑒𝑡 [−]  

Med deklinations och tidsvinkeln kända kan solens höjd och azimutvinkel beräknas med ekvation 10 och 
ekvation 11, om platsens breddgrad är känd (Gajbert 2008). 

 𝛼 = arcsin(cos(𝛿 ) ∙  cos(𝜔) ∙ cos(𝜆)  +  sin(𝛿 ) ∙ sin(𝜆))   (10) 

𝛾𝑠 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 � cos (𝛿)∙sin (𝜔)
cos(𝛿)∙cos(𝜔)∙sin (𝜆)−sin(𝛿)∙cos (𝜆)

�    (11) 

Där:  
𝛼: 𝑆𝑜𝑙𝑒𝑛𝑠 ℎö𝑗𝑑𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑛 [𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟]  
𝛿: 𝐷𝑒𝑘𝑙𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑛 [𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟]  
𝜔: 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑛 [𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟]  
𝜆: 𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛 [𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟]  
𝛾𝑠: 𝑆𝑜𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 [𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟]   
 

Via höjdvinkeln och faktumet att en rät vinkel är 90 grader kan Zenitvinkeln beräknas med hjälp av 
ekvation 12. 

θz = 90 − 𝛼      (12)  

Där: 

θz: 𝑍𝑒𝑛𝑖𝑡𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑛 [𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟]  
𝛼: 𝑆𝑜𝑙𝑒𝑛𝑠 ℎö𝑗𝑑𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑛 [𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟]   

Slutligen kan solens infallsvinkel på ett lutande plan beräknas med hjälp av ekvation 13 (Krothapalli 2011). 

θ =  arccos(cos(𝛼)sin(β)cos(𝛾𝑠 − 𝛾) + sin(𝛼)cos(β)    (13)  

Där: 

θ: Solens infallsvinkel [𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟]  
𝛼: 𝑆𝑜𝑙𝑒𝑛𝑠 ℎö𝑗𝑑𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑛 [𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟]  
β: 𝑌𝑡𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟]  
𝛾𝑠: 𝑆𝑜𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 [𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟]  
𝛾: 𝑌𝑡𝑎𝑛𝑠 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 [𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟]  

2.1.3 Värmelagring 

Vid användandet av förnyelsebara energikällor tenderar behovet och tillgången att sällan sammanfalla. När 
solvärme används är tillgången av denna högst när det är sommar och lägst under vintern, vilket är en 
direkt motsatt bild av efterfrågan. För att energin ska kunna utnyttjas vid de tillfällen då den behövs måste 
den lagras från perioder med låga behov till perioder med högre behov. Detta kallas för värmelagring och 
kan ske mellan årstider eller i kortare tidsspann, exempelvis över ett dygn eller vecka (Andrén 2011). 

Tekniken baseras på att en volym innehållandes ett medium med hög värmekapacitet, värms upp och 
isoleras från omgivningen. Värmen kan därmed lagras och användas när behovet har ökat och tillgången 
har minskat (Martin 2012a).   
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Det finns huvudsakligen två olika metoder som används vid värmelagring. Den första metoden använder 
bara ett aggregationstillstånd; fast, vätska eller gas vid lagringen. Här representeras varje ökning eller 
minskning av temperaturen av en specifik energiskillnad (Martin 2012a). Beräkningar av denna 
energiskillnad utförs med hjälp av att undersöka entalpiförändringingen i materialet. Entalpi är ett mått på 
ett materials energiinnehåll per kilogram vid ett givet tillstånd. Är entalpindifferensen känd kan den totala 
energin för en känd massa beräknas och detta beskrivs i ekvation 14 och ekvation 15. Ekvation 14 är 
teoretisk sann för ideala gaser. Den tillämpas även för fluider rent allmänt, dock endast så länge fluiden 
bibehåller en fas och mängden av vardera ämne förblir konstant (Jonsson 2009). 

∆ℎ = 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑇       (14) 

𝑄 = 𝑚 ∙ ∆ℎ       (15) 

Där:  
∆ℎ: 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 [𝑘𝐽/𝑘𝑔]  
𝐶𝑝: 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 [𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾]  
∆𝑇: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 [𝐾]  
𝑄: 𝑉ä𝑟𝑚𝑒 [𝐽]  
𝑚: 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛 [𝑘𝑔]  

Användandet av att endast utnyttja en fas tillåter en stor variation av lagertyper. Den enklaste varianten är 
en behållare fylld med vatten, som värms upp. Vattnets höga värmekapacitet i samband med den låga 
materiella kostnaden för behållaren gör det till ett bra alternativ. Nackdelen med denna typ av värmelager 
är att vatten kräver stora volymer när behovet av lagrad energi är stort. Ett alternativ i sådana fall är att 
lagra energin i marken för att sedan utnyttja den med hjälp av en värmepump. Resultatet är att marken blir 
varmare vilket leder till bättre arbetsförhållanden för värmepumpen när den väl används, mer om detta i 
kapitel 2.3.4 (Chapuis and Bernier 2009). 

Den andra metoden är att ta tillvara på energin som fasövergångar kräver. Material som används i detta 
syfte kallas PCM och står för Phase Change Materials. För PCM material utnyttjas faktumet att det krävs 
energi för att ett material ska övergå från en fas till en annan. Resultatet i praktiken blir att metoden tillåter 
lagring av en större mängd energi i förhållande till dess temperaturändring, till skillnad mot enfaslagring. 
Ekvation 16 används för att beräkna hur mycket energi som kan lagras i ett material mellan två 
temperaturer, T1 och T2, mellan vilka en fasändring från fast form till flytande sker (Martin 2012a).  

𝑄 = 𝑚�𝐶𝑝,𝑓𝑎𝑠𝑡�𝑇𝑠𝑚ä𝑙𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 − 𝑇1� + 𝜑 + 𝐶𝑝,𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑎�𝑇2 − 𝑇𝑠𝑚ä𝑙𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡��     (16) 

Där: 

𝐶𝑝,𝑓𝑎𝑠𝑡: 𝐹𝑎𝑠𝑡𝑎𝑓𝑎𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾]  
𝑇𝑠𝑚ä𝑙𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡: 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑚ä𝑙𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [𝐾]  
𝑇1: 𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 [𝐾] 
𝜑: 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝐽]  
𝐶𝑝,𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑎: 𝑉ä𝑡𝑠𝑘𝑒𝑓𝑎𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾]  
𝑇2: 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 [𝐾] 

För att beräkna övergången mellan vätska och gas kan en liknande ekvation användas, i vilken andra 
värden på fasernas värmekapacitet, och den latenta värmekapaciteten, utnyttjas likväl som en annan 
temperaturdifferens. Principen illustreras även i Figur 2.  
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Figur 2 visar energiinnehållet i förhållande till temperaturen (Martin 2012a). 

2.1.4 Strömning Genom Rör och Kanaler 

Kunskap över hur transport genom rör och kanaler påverkar en fluid är ett krav för att kunna konstruera 
ett fungerande distributionssystem med korrekta flöden.  I kapitlet kommer endast strömmar av vatten 
eller luft med hastigheter under 1 Mach att behandlas, och kan därför antas inkompressibla (Boucher and 
Nakayama 1999).  

Grundekvationen för tryck och hastighet längs en strömlinje är känd som Bernoullis ekvation och är 
grunden för att kunna förstå hur ett flöde kommer att agera. Ekvationen tar hänsyn till ändringar i det 
statiska och dynamiska trycket hos en fluid och om strömningen är förlustfri kan den skrivas som ekvation 
17 (McQuiston et al. 2005).    

𝑝1
𝜌∙𝑔

+ 𝑣1
2

2∙𝑔
+ 𝑧1 = 𝑝2

𝜌∙𝑔
+ 𝑣2

2

2∙𝑔
+ 𝑧2     (17) 

Där: 
𝑝: 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘 [𝑃𝑎] 
𝜌: 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑘𝑔/𝑚3] 
𝑣: 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑛𝑠 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑒ℎ𝑒𝑡 [𝑚/𝑠] 
𝑔: 𝑇𝑦𝑛𝑔𝑑𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 [𝑚/𝑠2]  
𝑧: 𝐻ö𝑗𝑑 [𝑚]  

I ett slutet system utan läckage eller uppsamlingar kommer massflödet att vara konstant vilket kallas för 
masskonservation. Om rörets innerarea ändras kommer flödet att kompensera genom att öka hastigheten 
på fluiden. Denna hastighetsändring går att se när vattnet i en trädgårdsslang delvis blockeras vid den 
utgående öppningen. Ekvationen 18 beskriver fenomenet generellt medan i ekvation 19 beskrivs fallet då 
strömningen ses som inkompressibel och densiteten kan förkortas bort (McQuiston et al. 2005).   

�̇� = (𝜌 ∙ �̅� ∙ 𝐴)1 = (𝜌 ∙ �̅� ∙ 𝐴)2     (18) 

�̇� = (�̅� ∙ 𝐴)1 = (�̅� ∙ 𝐴)2      (19) 
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Där: 
�̇�: 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑘𝑔/𝑠] 
𝜌: 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑘𝑔/𝑚3] 
�̅�: 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑒ℎ𝑒𝑡 𝑖 𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑘ä𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑚/𝑠] 
𝐴: 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑟ö𝑟𝑒𝑡 [𝑚2]  
�̇�: 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 [𝑚3/𝑠]  

Förhållandet mellan volymflöde och massflöde uttrycks med hjälp av ekvation 20 (McQuiston et al. 2005). 

�̇� = �̇�
𝜌

       (20) 

Tryckförlusterna som fluiden kommer uppleva när den strömmar genom ett system måste vara kända för 
att kunna välja en korrekt pump eller fläkt. För att uppnå önskat flöde måste pumpen eller fläkten 
övervinna den tryckskillnad som uppstår vid transporten av fluiden. Ändringen i tryck beror på tre sorters 
förluster som fluiden kan uppleva; förluster orsakade av höjdskillnader i systemet, förluster som uppstår 
på grund av friktion i röret, samt förluster när flödet divergerar eller leds bort vid kopplingar eller ventiler. 
De förluster som orsakas av höjdskillnader kommer att försummas i denna rapport. Summan av de två 
kvarvarande termerna beskrivs i ekvation 21 (Bohdanowicz and Havtun 2011). 

∆𝑝𝑓 = ∑ �∆𝑝𝑓𝐹�
𝑛𝑛 + ∑ �∆𝑝𝑓𝑆�

𝑚𝑚       (21) 

Där: 

∆𝑝𝑓: 𝐷𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 [𝑃𝑎]  
∆𝑝𝑓𝐹: 𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 [𝑃𝑎]   
∆𝑝𝑓𝑆: 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 [𝑃𝑎]  

∆𝑝𝑓𝐹 är tryckförlusterna på grund av friktionen inuti röret och förklaras i ekvation 22. Denna är beroende 
av friktionsfaktorn 𝑓. Friktionsfaktorn beskriver hur friktionen påverkar flödet och är en funktion av 
flödets karaktär och ytjämnheten hos rörmaterialet (Bohdanowicz och Havtun 2011).  

∆𝑝𝑓𝐹 = 𝑓 ∙ 𝐿
𝑑𝑖

∙ 𝜌∙𝑣2

2
      (22) 

Där:  
∆𝑝𝑓𝐹: 𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 [𝑃𝑎]  
𝑓: 𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 [−]  
𝐿: 𝐿ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑟ö𝑟𝑒𝑡 [𝑚]  
𝑑𝑖: 𝑅ö𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 [𝑚]  
𝜌: 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑘𝑔/𝑚3]   
𝑣: 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑛𝑠 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚/𝑠]   

Flödets karaktär beskrivs med hjälp av Reynoldstal som beräknas med ekvation 23. Reynoldstal avgör 
även om flödet i en känd geometri är laminärt eller turbulent. Gränsvärdet för övergången från laminärt 
till turbulent är beroende av geometrin och för runda rör är flödet laminärt vid värden under 2300 (Ekroth 
et al. 2009). 

𝑅𝑒 = 𝑣∙𝑑𝑖
Ω

= 𝑣∙𝜌∙𝑑𝑖
𝜇

=
��̇�

𝐴 �∙𝑑𝑖

𝜇
= 4∙�̇�

𝜋∙𝑑𝑖∙𝜇
      (23) 
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Där: 

𝑅𝑒: 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠𝑡𝑎𝑙 [−]  
𝑣: 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑛𝑠 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚/𝑠]  
𝑑𝑖: 𝑅ö𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑑𝑖𝑒𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 [𝑚]  
Ω: 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑣𝑖𝑠𝑘𝑜𝑖𝑡𝑒𝑡[𝑚2/𝑠]  
𝜌: 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑘𝑔/𝑚3]  
𝜇: 𝐷𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑣𝑖𝑠𝑘𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑚2𝑘𝑔/𝑠]   
�̇�: 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 [𝑘𝑔/𝑠]  
𝐴: 𝑅ö𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑚2]  

Den andra termen i ekvation 21, ∆𝑝𝑓𝑆, är punktförluster som uppstår vid ventiler, böjar eller kopplingar. 
Denna term förklaras via ekvation 24 (Bohdanowicz and Havtun 2011). 

∆𝑝𝑓𝑆 = 𝐾 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣2

2
      (24) 

Där: 

∆𝑝𝑓𝑆: 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 [𝑃𝑎]  
𝐾: 𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 [−]  
𝜌: 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑘𝑔/𝑚3]   
𝑣: 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑛𝑠 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚/𝑠]  

Denna tryckförlust är bunden av faktorn K. Hur värdet på K varierar beror av vilken sorts fluid som 
används i systemet. För vatten beror värdet på K av vilken typ av ventil, böj eller koppling flödet passerar 
i den specifika punkten. För luft i ventilationskanaler beror K av ovanstående faktorer samt hastigheten på 
flödet. I Figur 3 visas några exempelvärden på K för vatten (Bohdanowicz och Havtun 2011).  

 
Figur 3 beskriver olika situationers K-värde (Bohdanowicz och Havtun 2011).  

Med volymflödet och tryckförlusterna kända kan pumpeffekten beräknas och detta utförs med ekvation 
25. Värdet från denna operation är dock idealt då pumpen antas arbeta utan förluster (Ekroth et al. 2009).  
För en bättre representation av verkligheten, i vilken pumpen inte arbetar förlustfritt, kan även en 
verkningsrad multipliceras med pumpeffekten. 

�̇�𝑝 = �̇� ∙ ∆𝑝𝑓       (25) 

Där: 

�̇�𝑝: 𝑃𝑢𝑚𝑝𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑊]  
�̇�: 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑚3/𝑠]  
∆𝑝𝑓: 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 [𝑃𝑎]  
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2.2 Värmedrivna Kylprocesser 
Detta kapitel kommer att beskriva kylande processer som drivs främst av värme.  

2.2.1 Absorptionskyla 

I en absorptionskylmaskin utnyttjas värme för att skapa kyla. Processen kan liknas med en 
kompressordriven kylcykel där kompressorn har ersatts av en pump som kontrollerar ett flöde av 
exempelvis en koncentrerad saltlösning. Lösningen pumpas mellan en generator där värme tillförs och en 
absorbator där värme avges. Cykeln är i princip en kylcykel med två förångare och två kondensorer. 
Ammoniak är även ett ämne som används inom absorptionskyla och systemlösningen när detta används 
liknar ett system med en saltlösning, som kommer att beskrivas i detta kapitel (Martin 2012b).  

I förångaren förångas fluiden genom att ta upp värme från omgivningen och skapar därför en kylande 
effekt. Om vatten används som kylmedium kommer vattnet, efter att den lämnat förångaren, till 
absorbatorn där den blandas med en saltlösning. När detta sker kondenserar vattnet och avger därför 
värme, samtidigt som koncentrationen av salt sjunker på grund av den tillförda mängd vätska. 
Blandningen förs sedan vidare via en pump och genom en värmeväxlare till generatorn. I generatorn 
tillförs värme från en extern värmekälla som gör att en del av fluiden förångas och lämnar saltlösningen, 
vars koncentration därmed ökar. Efter generatorn kommer vattnet till kondensorn, där vattnet 
kondenseras genom att avge värme till omgivningen. Via en expansionsventil förs vattnet åter till 
förångaren och processen kan börja om igen. Hur cykeln ser ut schematiskt beskrivs i Figur 4 och Figur 5 
beskriver cykeln i ett tryck-temperatur diagram (Aphornratana et al. 2001).  

 

 
 

 

Figur 4 visar en schematisk bild över en absorptionskylcykel (Martin 2012b). 
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Figur 5 beskriver absorptionskylcykeln i ett PT diagram (Martin 2012b). 

2.2.2 Adsorptionskyla  

Adsorptionskylcykel är precis som absorptionskylcykeln en stängd cykel och kan användas för att kyla 
gaser och vätskor. Cykeln bygger på att utnyttja sorptiva material, såsom kiselsyragel, för att dra till sig 
vatten. Temperaturer som krävs för att upprätthålla processen varierar mellan 80 ℃ ner till 50 ℃. För den 
lägre temperaturnivån krävs en mer invecklad cykel vilket gör alternativet mindre vanligt förekommande 
(Alam et al. 2013). COPkyla för processen är dock vanligen lägre än den för absorptionskylcykeln (Celiktas 
et al. 2012). 

Den grundläggande konstruktionen bakom en adsorptionskylcykel består av en kondensor, en förångare 
och en adsorptionsenhet. Cykeln börjar med att adsorptionsenheten värms upp av exempelvis uppfångad 
värme från en solfångare. När detta sker kommer vattenånga lämna det sorptiva materialet, i och med att 
dess temperatur ökar. Vattenångan kondenseras i kondensorn och förs sedan vidare som vätska till 
förångaren. Adsorptionsenheten kopplas då bort från den uppvärmande fluiden och kommer därmed att 
kylas av omgivningen. Då det sorptiva materialets temperatur är tillräckligt låg kommer materialet vilja öka 
sin vattenmängd, vilket sker genom att adsorbera vatten från förångaren. I och med detta kommer 
förångaren att bli kallare och därmed kunna kyla sin omgivning. De specifika stegen i denna cykel gör att 
det finns perioder när den inte generar någon kyla. Dessa perioder är när adsorptionsenheten värms upp. 
Det går dock att ordna med hjälp av att lägga till flera adsorptionsenheter. Om exempelvis två enheter 
används kan en enhet adsorbera vatten medan den andra enheten förångar sitt och därmed skapa en cykel 
med kontinuerlig kyleffekt (Dai et al. 2010). Figur 6 visar en schematisk bild över hur en solfångardriven 
adsorptionskylcykel kan se ut, denna cykel har två stycken adsorptionsenheter A1 och A2. 
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Figur 6 visar en adsorptionskylcykel med två adsorptionsenheter (Alam et al. 2013).  

2.2.3 Sorptiv Kylning 

Sorptiv kylning skiljer sig från både absorptiv och adsorptiv kylning i det avseendet att den är en öppen 
cykel. Cykeln utnyttjar förändringen i luftens temperatur då dess vattenmängd ändras. En fördel med 
denna cykel är att den inte behöver uppnå lika höga temperaturer som absorptionskylcykeln. Det är 
möjligt att använda den vi temperaturer ned till 60 ℃ (Celiktas et al. 2012). Den grundläggande cykeln 
börjar med att den ingående ventilationsluften torkas, vilket ökar dess temperatur. Utgående luft kommer 
därefter kyla den ingående luften i en värmeväxlare. För att kyla den ytterligare kommer vatten att tillföras 
genom att låta luften passera genom en fuktig hinna (Bongs et al. 2009). 

För att torka ventilationsluften i en sorptiv kylcykel används vanligen en torkrotor, vars egenskaper 
varierar med materialvalet. Ett av de vanligare materialen som används är kiselsyragel, men det finns dock 
material som har en bättre uppsugningsförmåga av fukt. Titandioxid är ett exempel på ett sådant material, 
och är framförallt fördelaktigt som alternativ när den relativa fuktigheten överskrider 60 % (Enteria et al. 
2012).  

Cykeln presenteras i Figur 7 och stegen i bilden förklaras nedan (Celiktas et al. 2012): 

1. Luften torkas i vanliga fall av en torkrotor i en adiabatisk process och temperaturen går därmed 
upp. 

2. Luften kyls av den utgående luften i en värmeväxlare. 
3. Den ingående luften kyls ytterligare, till önskad temperatur, med hjälp av evaporativ kylning.  
4. Luftens relativa fuktighet och temperatur ökar på grund av aktiviteten i byggnaden. 
5. Frånluften kyls evaporativt. 
6. Frånluften går in i värmeväxlaren där den tar upp värme från den ingående luften. 
7. Frånluften värms ytterligare av värme en värmekälla, exempelvis en solfångare. 
8. Den varma frånluften körs nu genom torkrotorn och kommer därmed driva ut fukten ur rotorn. 

Den är i och med detta steg redo att ta upp fukt från den ingående strömmen av luft igen. 
9. Luften skickas därefter ut ur byggnaden. 
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Figur 7 demonstrerar en variant av den sorptiva kylscykeln (Celiktas et al. 2012). 

Värmekällans uppgift är att värma den utgående luften tills att den är tillräckligt varm och relativt torr så 
att den kan regenerera torkrotorn. Denna temperatur är lägre än de temperaturer som krävs i exempelvis 
generator i en absorptionscykel. Ibland används värmekällan även för att förvärma den ingående luften, 
om detta anses nödvändigt (Celiktas et al. 2012).  

2.3 Solfångare 
I den här rapporten kommer ett flertal olika typer av solfångare att tas upp. De vanligaste som används i 
Sverige idag är plana solfångare och vakuumsolfångare. Detta är på grund av att de är lämpliga för det 
klimat som Sverige har. Plana solfångaren är billigare men presterar något sämre vid högre 
arbetstemperaturer än vakuumsolfångaren (Andrén 2011). I Figur 8 visas hur deras effektivitet förändras 
när temperaturförhållandet mellan det värmeöverförandemedium och utomhustemperaturer förändras.  

 
Figur 8 visar verkningsgraden för olika solfångare i olika temperaturförhållanden (Andrén 2011). 

Behovet av värme i en byggnad brukar vanligtvis vara större än vad en enskild solfångare kan förse 
byggnaden med. För att närma sig behovet kopplas därför vanligen flera solfångare ihop. Detta kan 
antingen göras parallellt eller i serie. Vid parallella kopplingar kommer varje rad av solfångare, ha samma 
ingående och utgående temperaturer, om förhållandena för respektive rad är lika. I serie kommer 
temperaturerna hos fluiden att öka från den ena solfångaren till den andra och därmed kan högre 
temperaturer uppnås. En vanlig lösning är att kombinera både parallella och serie-kopplingar och på 
sådant sätt skapa ett system av parallella serier av solfångare. Detta illustreras i Figur 17 i en direkt retur 
design, mer om direkt retur i kapitel 2.4.1. På detta sätt kan både höga kvantiteter och temperturer uppnås 
på ett kontrollerat sätt (Kalogirou 2009). 
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De solfångare som kommer att senare representeras i simuleringarna kommer samtliga att vara certifierade 
med Solar Keymark. Att en solfångare innehar detta innebär att den följer de standarder satta för solfångare 
i Europa. Certifieringen har utvecklats av European Solar Thermal Industry Federation” samt ”European 
Committee for Standardisation och representerar idag en garanti för verifierad kvalitet för solfångare 
(European Solar Thermal Industry Federation 2013). 

2.3.1 Plana Solfångare 

En plan solfångare kan liknas med en låda som fångar den inkommande solstrålningen. Solfångaren består 
i huvudsak av ett ramverk, en eller flera glasskivor, en absorberande yta, rörledningar som innehåller en 
värmebärarande fluid och isolering i botten (Duffie och Beckman 2006). 

Under slutet av 1980 och början av 1990 – talet började utvecklingen av högeffektiva plana solfångare att 
ta fart. Utvecklingen inriktades på att minska förlusterna som sker via konvektion, ledning, strålning och 
reflektion av glaset. En av lösningarna på de nämnda problemen var att göra enheterna större. Detta 
gjorde att den relativa förlusten mellan ledningsarean i kanterna och absorptionsarean minskade. Andra 
lösningar var att förbättra isoleringen, utveckla konvektionsskydd och använda antireflexbehandlade glas 
(Andrén 2011). 

Det finns tre olika sätt plana solfångare kan placeras; fristående, integrerade i eller monterade utanpå fasad 
och tak. För respektive lösning finns både positiva och negativa konsekvenser. Som exempel kräver 
fristående solfångare bra infästningar som tål den större vindlasten då inget naturligt skydd som en 
byggnad skulle skapa kan garanteras. Integrerade är oftast mer estetiskt attraktiva än paneler monterade 
utanpå fasad och tak. Dock är de sistnämnda bättre ur ett tekniskt perspektiv, då komponenterna är mer 
lättillgängliga vid underhåll (Andrén 2011).    

För att utföra beräkningar av nyttig energi, energi som fångas upp av solfångaren och förs vidare in i 
systemet, hos en plan solfångare behövs en energibalans först göras. Figur 9 beskriver var energin 
tillkommer och försvinner, både i form av förluster men även som nyttig energi (Gajbert 2008). 

 
Figur 9 visar värmebalansen i en plan solfångare (Gajbert 2008). 

Ur Figur 9 kan energibalansen formuleras som den absorberade energin i solfångaren minus alla 
förlusttermer. Resultatet beskrivs i ekvation 26 (Gajbert 2008). 
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𝑄𝑢 = 𝐴𝑐[𝑆 − 𝑈𝐿(𝑇𝑚 − 𝑇𝑎)]     (26) 

Där: 

𝑄𝑢: 𝐴𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑏𝑎𝑟 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 [𝐽]   
𝐴𝑐: 𝑆𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑚2]  
𝑆: 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 [𝑊/𝑚2]  
𝑈𝐿: 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑡𝑒𝑟𝑚 [𝑊/𝑚2𝐾]  
𝑇𝑚: 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒𝑛 [𝐾]  
𝑇𝑎: 𝑂𝑚𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [𝐾]  

Problemet med ekvation 26 är att temperaturen hos absorbatorn är en funktion av solfångarens design, 
den lokala temperaturen hos värmebäraren och den lokala solstrålningen. Med dessa variationer kommer 
medeltemperaturen att variera beroende på hur mätningen är utförd. Ekvationen ger även ett energiflöde 
per sekund, dock är det oftast inte möjligt att få mätdata per sekund. Detta leder till att en 
enhetskorrigering behöver göras för att få effekten från per sekund till timme eller dygn, där temperaturen 
ses som konstant under det valda tidsintervallet (Duffie och Beckman 2006). 

Utöver den grundläggande energibalansen, som kan vara ett bra mått på potentiell effekt hos solfångaren, 
är det viktigt att veta hur effektiv den är. Effektiviteten beskriver förhållandet mellan den upptagna 
energin och den totala energin under ett bestämt tidsintervall och skrivs som ekvation 27 (Duffie och 
Beckman 2006). 

𝜂 =  ∫ 𝑄𝑢𝑑𝑡
𝐴𝑐 ∫ 𝐼𝑑𝑡

      (27) 

Där: 

𝜂: Verkningsgrad [−]  
𝑄𝑢: Användbar Energi [J]  
𝐴𝑐: 𝑆𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠  𝐴𝑟𝑒𝑎 [𝑚2]  
𝐼: 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑠 [𝑊/𝑚2]  

2.3.2 Vakuumrörsolfångare 

Vakuumsolfångare är en typ av solfångare som har inspirerats av lysrörstekniken. Vakuumrörsolfångare 
har generellt en bättre verkningsgrad vid höga arbetstemperaturer än plana solfångare, dock brukar de vara 
dyrare. Detta är delvis på grund av en förbättrad uppfångning av den diffusa instrålningen men också, 
primärt, på grund av kraftigt sänkta värmeförluster (Andrén 2011). 

I ett vakuumrör kapslas absorbatorn in i ett glasrör, i vilket det är vakuum. Vakuumet i röret förhindrar att 
värme avges via ledning eller konvektion och minskar därmed värmeförlusterna i solfångaren till endast 
strålningsförluster (Bassam et al. 2013). Detta innebär att prestandan kan bli upp till 30 % bättre för 
vakuumrör än för plana solfångare och gör dem mer lämpliga i kallare klimat. En högre prestanda innebär 
bland annat att det krävs en mindre upptagen area för att uppnå samma resultat (Andrén 2011). Figur 10 
visar ett exempel på ett vakuumrör.  
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Figur 10 visar ett exempel på hur ett vakuumrör ser ut (suncarry 2007). 

Vakuumrörsystem involverar ett system av rör som är ihopkopplade. Rörens position och vinkel kan 
vanligen kalibreras separat för att maximera uppfångandet av solvärme. Möjligheten att kalibrera de 
enskilda rören minskar risken för beskuggning vilket skulle minska prestandan (Gajbert 2008). 

Då vakuumrörsystem består av flera individuella rör är det möjligt att byta ut de enskilda rören, om 
exempelvis ett skulle gå sönder. Detta är en fördel gentemot plana solfångare, där hela enheten måste 
bytas ut om en intern komponent skulle gå sönder (Bassam et al. 2013). 

Vakuumrör monterade med en lutning på 65 till 70 grader från det horisontella planet kan ge stora 
fördelar. Detta är på grund av att det leder till en viss utjämnad verkningsgrad mellan vinter och sommar, 
men framförallt att det blir problematiskt för snö att fastna på rören. Snö som fastnar på röret kommer 
inte att kunna smälta, då vakuumets egenskaper hindrar värmen från värma upp det yttersta lagret av röret 
(Andrén 2011). Ett sätt att minimera det potentiella problemet med snötäckningen är att placera 
vakuumrören utmed fasaden istället för på taket (Gajbert 2008). 

Vakuumrörsolfångare kan antingen konstrueras med ett eller två lager glas, där det sistnämnda kallas för 
termosvakuumrör. Fördelen med dubbelglaskonstruktionen är att absorptionsytan, som ligger emot 
utsidan av det inre glaset, är cylindrisk. Detta innebär att ytan är mindre beroende av orienteringen än en 
plan solfångares yta (Andrén 2011). En annan potentiell skillnad i konfigurationen av vakuumrören är att 
vissa har reflektorer, vilket ökar effekten genom att reflektera in och fokusera strålning. Användandet av 
en reflektor kan potentiellt öka uppfångad värmeenergi med 11 %, dock så ökar reflektorerna priset på 
solfångaren (Gajbert 2008). 

Tjockleken på röret är av visst intresse. Det har en inverkan på tryckförlusterna, som resulterar i att andra 
komponenter som storleken på pumpar även kommer att påverkas. Resultatet kommer att förändra 
ekonomin för hela systemet(Gajbert 2008). 

För absorbatorn finns det två huvudsakliga alternativ; heatpipe och u-rör. Dessa kommer att behandlas i 
separata underkapitel (Andrén 2011). 

2.3.2.1 Heatpipe 

En heatpipe består huvudsakligen av ett rör med undertryck, för att sänka kokpunkten hos mediet. 
Processen startar när mediet hettas upp och förångas. Förångningen gör att mediet rör sig upp i röret till 
dess topp, som kallas för bulben. I bulben kondenseras mediet och överför energin till en sekundärkrets 
som transporterar värmen bort från heatpipen. Den kondenserade fluiden kommer sedan röra sig ned i 
röret och processen kan starta om. För att självcirkulationen ska fungera krävs en lutning på minst 15 
grader, ett värde som kan variera mellan tillverkare (Andrén 2011).  

En fördel med heatpipe konstruktionen, framförallt i jämförelse med plana solfångare, är att det finns 
möjlighet att reglera den interna arbetstemperaturen. Det innebär att det är möjligt att motverka alltför 
höga temperaturer i solfångaren som i sin tur skyddar den mot att gå sönder (Bassam et al. 2013). Figur 11 
visar ett exempel på hur en heatpipe med inkoppling kan se ut. 
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Figur 11 visar ett exempel på hur en heatpipe kan se ut (Your-Solar-Energy-Home 2012). 

2.3.2.2 U-rör 

I ett U-rör, till skillnad från en heatpipe, saknas den sekundära vätskekretsen. Istället är det en enda krets, 
likt en plan solfångare, som är i kontakt med absorbatorn och rörsystemet som transporterar bort värmen. 
Denna typ av värmetransport kallas våt värmeöverföring (Andrén 2011). Figur 12 visar ett exempel på hur 
en U-rörsvariant med inkoppling se ut. 

 
Figur 12 visar ett exempel på hur en U-rörvariant kan se ut (Your-Solar-Energy-Home 2012). 

2.3.3 Lågtempererade Solfångare 

Lågtempererade solfångare, även kallade Pool-solfångare, verkar med låga arbetstemperaturer. Låga 
arbetstemperaturer avser generellt temperaturer runt och under 30 grader Celsius, vilket innebär att de har 
ett begränsat arbetsområde (Andrén 2011).    

Användningen av lågtempererade solfångare är främst vid uppvärmning av mindre utomhusbassänger. 
Materialet i solfångaren behöver då tåla klorerat vatten, eftersom solfångaren är direkt kopplad till 
bassängvattnet (Andrén 2011). Övriga krav är att materialet behöver vara UV-beständigt och vanliga 
lösningar är solfångare av EPDM-gummi eller plast (Energimyndigheten 2011). 

Konstruktionen är i förhållande till andra solfångare enkel. Glas och isolering saknas, vilket eliminerar 
förutsättningarna för högre arbetstemperaturer, då förlusterna blir större med högre temperaturskillnad 
mellan solfångaren och omgivningen (Energimyndigheten 2011). I de flesta fall kan poolens egna 
rörsystem användas, vilket innebär en enkel inkoppling av solfångaren och resulterar i att solfångaren inte 
bidrar till några extra driftkostnader (Energimyndigheten 2011). 

2.3.4 Koncentrerade Solfångare 

Koncentrerande solfångare utnyttjar den direkta solstrålningen och fokuserar den i en punkt eller längs 
med en linje. Beroende på typen av solfångare kommer formen på fokus samt användningen att variera 
(Andrén 2011).  
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En variant kallas paraboliska tråg och består av speglande skivor, som är vinklade för att skapa ett 
gemensamt fokus. I fokus placeras absorbatorn (Frenández-García et al. 2010). Ett alternativ på en 
parabolisk solfångare är att använda en buktad cirkulär skiva, som har fokus i dess centrum. Denna variant 
kan användas för matlagning i direkt kontakt av solen, då verkningstemperaturerna ofta är tillräckliga för 
att koka vatten (Andrén 2011). 

För att åstadkomma en större produktion av användbar energi är paraboliska tråg, som illustreras i Figur 
13, mer förekommande. Värmen som absorberas av rörledningarna konverterar fluiden från vätska till 
ånga. Ångan kan sedan användas för att driva en turbin, som är kopplad till en elgenerator.  Tekniken som 
används kallas för CSP i detta fall och står för Concentrated Solar Power. För att allt ska fungera kräver 
installationen automatisk styrning av orienteringen på panelerna. Styrningen behövs för att maximera den 
uppsamlade mängden strålning, då vinkeln mellan solen och reflektorn varierar under dygnen. Om 
reflektorn inte hade anpassat sig efter vinkeländringarna hade det resulterat i ett ändrat fokus och i sin tur 
till stora förluster i produktionen (Frenández-García et al. 2010).   

 
Figur 13 visar en skiss över paraboliska tråg (Frenández-García et al. 2010).  

Koncentrerande solfångare kräver direkt solljus för att fungera. Detta gör att tekniken inte är lämplig i 
Sverige, där den direkta instrålningen är betydligt mindre än i områden närmare ekvatorn (Andrén 2011). 
Den största potentialen finns i områden inom den fyrtionde breddgraden norr och söder om ekvatorn. 
Områden som passar är till exempel Sahara, Mellanöstern, stora delar av Indien och i de norra delarna av 
Australien (Frenández-García et al. 2010). 

2.3.5 Solcell Kombinerat med Termiska Solfångare 

Ett alternativt sätt att utvinna användbar energi från solstrålning är att direkt omvandla den till elektricitet. 
Detta kan göras med hjälp av fotovoltaiska celler, vanligen kallade solceller. Dessa celler består av två lager 
av ett halvledande material, vanligen mono-kristallint silikon. De två lagren har olika laddning, det övre 
lagret har negativ laddning och det undre positiv, som separeras med ett tunt lager av metall. Egenskaper 
hos materialet gör att fotoner som kolliderar med cellen kan ersätta platsen för en elektron i det negativt 
laddade lagret. Denna elektron kommer då att röra sig mot den positivt laddade plattan och kan sedan 
användas i en strömkrets (Elliott 2011). 

Ett problem med denna teknologi är att solcellen inte kan omvandla all strålning till elektricitet, på grund 
av att alla våglängder i solspektret inte absorberas. Endast 4 – 17 % av solens strålning omvandlas vanligen 
till elektricitet. Resterande strålning reflekteras antingen bort eller samlas upp av cellen i from av värme. 
Värmen som alstras av strålningen påverkar cellen negativt då effektiviteten hos silikon blir ungefär 0,4 % 
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sämre per grad Celsius den värms upp, och kan även ta allvarlig skada om den blir alltför varm. Det är 
därför viktigt att kyla ned solcellerna vilket innebär att ett medium måste absorbera och leda bort värme, 
som i teorin kunna samlas upp och användas. Detta är den bakomliggande tanken bakom fotovoltaiska-
termiska hybrida samlare. Om solcellen skulle kombineras med en vanlig termisk solfångare skulle både el 
och värme produceras samtidigt som cellen skulle kylas (Chow 2010). 

Det finns huvudsakligen två olika konstruktioner för fotovoltaiska-termiska hybrida samlare; plana 
fotovoltaiska-termiska hybrida samlare och koncentrerade fotovoltaiska-termiska hybrida samlare.  

De plana hybrida solfångarna är mycket lika termiska plana solfångare. Skillnaden är att det finns ett lager 
solceller mellan glaset och den värmeledande fluiden där solcellerna agerar som den absorberande ytan. 
Det är inte sällsynt att glas saknas, detta för att öka den kylande effekten på solcellen. Avsaknaden av glas 
försämrar dock den termiska verkningsgraden på solfångaren (Dupeyrat et al. 2011). Figur 14 
demonstrerar ett exempel på hur en plan hybridsolfångare kan se ut och visar likheten i konstruktionen 
mellan en termisk och hybrid plan solfångare. 

 
Figur 14 visar en fotovoltaiska-termiska hybrid solcell (Dupeyrat et al. 2011). 

Koncentrerade hybrida solfångare utnyttjar reflektorer för att fånga in och fokusera inkommande 
strålning. Reflektorerna gör att mer strålning träffar ytan vilket skapar både fördelar och nackdelar. Med en 
större mängd strålning ökar produktionen av användbar energi, samtidigt som den ökande temperaturen 
minskar effektiviteten hos solcellen (Gajbert 2008). Precis som vid plana hybrida solfångare är designen på 
dessa väldigt lik de termiska solfångarna och reflektorn kommer därför endast fungera med direkt 
strålning (Andrén 2011). 

En jämförelse mellan vanliga termiska och hybrida solfångare visar att den totala verkningsgraden vanligen 
är högre för de termiska. Plana termiska solfångare har en termisk verkningsgrad på 60 % till 80 % medan 
hybrida solfångare har en total verkningsgrad, termisk och elektrisk, på upp till 62 %. En annan punkt där 
termiska solfångare är bättre är vid stagnationstemperaturen. Denna hamnar för en hybrid solfångare på 
85 ℃ och för en termisk plan solfångare mellan 180-200 ℃. Temperaturer över 85 ℃ riskerar att skada 
den fotovoltaiska cellen i den hybrida solfångaren (Dupeyrat et al. 2011). 

2.4 Solfångare för Produktion av Värme 
Nedan kommer olika uppvärmningssystem att presenteras och deras möjliga kombination med solfångare 
att förklaras. 

2.4.1 Solfångare Kombinerat med befintligt värmesystem 

Vid uppförandet av en solfångarinstallation kommer lösningen att påverkas av byggnadens redan 
installerade värmesystem. Det finns många likheter hur de olika systemen kan kombineras, men både 
fjärrvärme och värmepumpar har särskilda lösningar som är unika för respektive teknik. En faktor som 
förändras, med införandet av en solpanel, för olika befintliga system, är hur stor den ekonomiska 
besparingen varje kWh innebär. Anledningen till detta är prisskillnader mellan de olika energislag som de 
befintliga systemen kan använda, vilket beskrivs i Figur 15 (Energimyndigheten 2011). 
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Figur 15 beskriver prisutvecklingen för fem olika energityper (Energimyndigheten 2012). 

En möjlighet vid varmvattenproduktion är att låta solfångarens uppfångade värme möta ingående kallt 
vatten, via en värmeväxlare. Om det inte skulle räcka för att uppnå önskad temperatur, kan systemet 
kombineras med ytterligare en värmeväxlare. Den andra värmeväxlaren skulle vara kopplad till byggnadens 
befintliga värmesystem som höjer temperaturen på vattnet tills kraven är uppnådda. Lösningen är 
oberoende av vilken typ av befintligt värmesystem som byggnaden har (Gravely 2012). 

2.4.1.1 Solfångare Kombinerat med Egen Värmepanna 

En vanligen gynnsam lösning för hur en solfångare kan kombineras med en egen värmepanna involverar 
att koppla systemen till en gemensam ackumulatortank. Lösningen utnyttjar principen att vattnet i tanken 
kommer skikta sig på grund av densitetskillnader, orsakade av temperatur skillnader. Det är därför möjligt 
att låta solfångaren värma botten där returvattnet kommer in. Pannan kan sedan placeras högre upp i 
tanken, där temperaturerna är varmare, vilket sänker behovet av köpt energi. Denna princip liknar den 
föregående, generella lösningen, men använder sig utav en gemensam tank. Egna pannor kan därför 
brukas vid mer gynnsamma temperaturer vilket innebär att pannorna kan arbeta vid höga verkningsgrader 
och därmed sänka bränsleåtgången. Dock kommer verkningsgraden att variera med både panna och 
bränslesort. Bränslet påverkar som tidigare nämnt ekonomin men även systemets miljöpåverkan. Ur ett 
miljöperspektiv är biobränslen att föredra då de har en mindre påverkan på miljön än fossila bränslen 
(Andrén 2011). 

2.4.1.2 Solfångare Kombinerat med Fjärrvärme 

I denna lösning finns det potential att göra en särskild kombination mellan ett solfångarsystem och 
fjärrvärme, för att värma en byggnad. Solfångarsystemet kan kopplas direkt till fjärrvärmenätet och 
därmed sälja sin värme till nätet. Detta innebär att det inte behövs någon form av värmelager, då värme 
som produceras när behovet är lågt blir till en direkt inkomst istället. Optimeringen av systemet kommer 
därför att baseras på fjärrvärmepriserna, som visas i Figur 16, samt fjärrvärmeegenskapernas krav och inte 
byggnadens egna behov. Det krävs dock ett särskilt avtal med fjärrvärmeleverantören för att detta ska vara 
möjligt, då deras godkännande är ett måste (Energimyndigheten 2011). Det kräver även väl fungerande 
kontrollsystem för lösningar av denna sort. Detta för att inte släppa ut felaktiga temperaturer till 
fjärrvärmenätet (Gajbert 2008). 
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Figur 16 visar fjärrvärmeprisets förändring under ett år för olika leverantörer (Ganslandt 2011).  

2.4.1.3 Kombinerat med Värmepump 

En värmepump är en omvänd kompressorkylcykel som används för att få ut värme istället för kyla. 
Därför utvinns energin från denna vid kondensorn. Det finns huvudsakligen två sätt att utnyttja en 
värmepump tillsammans med en solfångarkrets, där båda involverar att antingen direkt eller indirekt öka 
temperaturen vid förångaren. Det ena sättet, som är vanligt hos en värmepump som tar sin värme från 
luften utanför byggnaden eller närliggande vatten, exempelvis en sjö, är att direkt värma förångaren. 
Anledningen till detta är att temperaturen i vald värmekälla kan vara för låg vid vissa tidpunkter för att 
antingen uppnå ett bra COPvärme eller för att överhuvudtaget driva värmepumpen. COPvärme är förhållandet 
av hur mycket värme som en värmepump ger ifrån sig, mot den mängd el som krävs för att driva den. 
Under vintern kan temperaturen i värmekällan vara för låg för att värmepumpen ska kunna ge ifrån sig 
önskad mängd värme utan hjälp av exempelvis en elpatron, eller måste arbeta med väldigt lågt COPvärme. 
Denna tidpunkt kan sammanfalla med en tidpunkt under året när solfångaren inte lyckas samla upp nog 
med värme för att den ska vara direkt applicerbar för exempelvis rumsvärme. Det kan däremot finnas nog 
med värme i solfångaren för att den ska kunna hjälpa värmepumpen. Solfångaren ska dock användas själv, 
då den kan möta värmekraven utan hjälp. Detta sparar bland annat in el-åtgången, som krävs för 
värmepumpen, likväl som dess drifttid (Lazzarin 2012).  

Det andra sättet de två värmesystemen kan kombineras på är att använda solfångaren för att lagra sin 
energi i berggrunden. En bergvärmepump tar sin värme ifrån jorden via djupa borrhål och vid hög 
användning kommer temperaturen i marken att sjunka med tiden, vilket försämrar cykelns COPvärme. I 
lösningen kopplas solfångaren på ett sätt så att den värmer upp marken kring ledningarna i hålet för att 
minska avkylningen och även periodvis öka temperaturen hos mediet i rören. Dessutom kan marken agera 
som en form av värmelager för överskottsvärme från solfångaren under sommaren (Lazzarin 2012). 

Konstruktionen är tyvärr komplicerad, dyr och kräver extremt noggrann reglering av temperaturflödet. 
Detta på grund av att för höga temperaturer kan allvarligt skada värmepumpen. Ett annat problem är att 
det idag är osäkert hur väl marken kan behålla värmen. I dagsläget är det generellt osäkert hur lönsamt 
någon av de två kombinationerna är (Andrén 2011). 

0

100

200

300

400

500

600
SE

K
/M

W
h 

Göteborg Energi

Tekniska Verken Linköping

Vattenfall Uppsala

Fortum Värme



-24- 
 

2.4.2 Kombisystem 

I denna rapport kommer två olika typer av kombisystem att förklaras; när solfångaren används för att 
skapa både rumsvärme och varmvatten och när solfångaren används för att skapa komfortkyla och 
varmvatten eller rumsvärme. Fördelen med ett kombisystem är möjligheten att utnyttja både låg och 
högvärdig värme, då lokalernas olika användningsområden har olika kvalitetskrav på den tillförda värmen. 
Systemet blir därmed mer flexibelt och anpassningsbart efter behoven vid ett givet tillfälle (Fedrizzi 2012). 

2.4.2.1 Varmvatten och Rumsvärme 

Ibland konstrueras solfångarsystem som kan hantera både delar av varmvattenbehovet och rumsvärmen. 
Sådana system har höga investeringskostnader och är därför inte allt för vanliga. Dessa täcker dock 
vanligen en större del av det totala värmebehovet än de system som endast producerar värme för 
tappvarmvatten. Skälet till detta är bland annat de olika temperaturnivåerna som de två olika lasterna 
kräver (Bastien et al. 2012). 

Både varmvattnet och husvärmen tar sin energi från samma ackumulatortank. Den gemensamma 
ackumulatortanken underlättar konstruktionen och ger både solfångarsystemet och det huvudsakliga 
uppvärmningssystemet, exempelvis fjärrvärme, möjlighet att värma upp både huset och varmvattnet. En 
enkel konstruktion är att låta stratifiering separera temperaturzonerna i tanken och därefter ta ut lägre 
värme till husvärme och högre värme till varmvatten, genom att ta ut värme från olika höjd i tanken 
(Gajbert 2008).  

För att minska risken för överhettning bör ett sådant system dimensioneras efter förhållandena under 
sommaren. Detta leder dock till en mindre täckning av värmebehovet under vintern, då behovet av värme 
är som störst. Alternativen är att antingen installera en större ackumulatortank, eller placera solfångarna 
vertikalt. En större tank leder till högre investeringskostnader vilket är även fallet för den vertikala 
placeringen av panelerna. Med vertikala paneler utjämnas värmetillförseln under året då positioneringen är 
anpassad efter solens position under vintern. Under sommaren resulterar detta i att en större area krävs 
för att möta varmvattenbehovet på grund av att solinstrålningsvinkeln inte är optimal utan är anpassad för 
vintern (Gajbert 2008).  

2.4.2.2 Kyla och Värme 

Två sätt att både få ut värme och kyla från ett solfångarsystem är att antingen använda sig av adsorption 
eller absorption. Teknikerna har två olika arbetslägen beroende på vad som efterfrågas. Under sommaren 
används värmen antingen för uppvärmningen av det sorptiva materialet eller för att driva generatorn. 
Under vintern används den uppsamlade värmen för uppvärmning istället. Den stora fördelen med 
adsorptiva system är att de kan användas vid lägre temperaturer än absorption, dock har de lägre COPkyla 
(Lu et al. 2012). 

Kylsystemet bör vara designat, om möjligt, på ett sätt att den inte ska behöva något extra system för att 
uppnå målen under sommaren. Detta kan leda till att övriga system endast behöver ta hand om 10 % av 
det totala årsbehovet för komfortkyla (Fedrizzi 2012). 

Den tredje tekniken som kan kombineras med en solfångare för att producera kyla, sorptiva kylsystem, 
kan i perioder med lågt kylbehov bidra till uppvärmningen. Under kalla perioder kan torkrotorn agera som 
en andra värmeväxlare och gör det möjligt att uppnå upp till en verkningsgrad på 90 % värmeåtervinning, 
då den kombineras med den vanliga värmeväxlaren (Carlsten och Göransson 2009). 
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2.5 Solfångarsystemets övriga komponenter 
I detta kapitel kommer de olika komponenterna runt omkring och i ett solfångarsystem att beskrivas och 
förklaras. Här kommer även praktiska presenteras för att ge stöd inför metoden som förklaras i kapitel 3. 

2.5.1 Rör 

För rör och rörledningar är galvaniserat stål eller koppar de vanligaste materialvalen. Stål har fördelar i ett 
rent hållfastighetsperspektiv och påverkas inte lika mycket vid höga temperaturer. Koppar är dyrare att 
köpa in, men billigare vid installation på grund av att materialet är enklare att arbeta med. Kopparör 
riskerar heller inte att korrodera på samma sätt som stål och är även ett bra materialval om bakterier i 
rören vill undvikas (do it yourself 2011). 

För hur ett rördistributionssystem ska designas finns två huvudsakliga principer; direkt retur och omvänd 
retur: 

• Direkt retur system innebär att fluiden i vardera krets går direkt tillbaka ut i individuella rör och 
varje krets har således förmodligen både olika längder och tryckförluster. I dessa system är det 
viktigt att använda balansventiler för att få rätt tryckförhållanden och därmed rätt distribution och 
flöden i systemet (Jayamaha 2007). Ett exempel på ett sådant system visas i Figur 17. 

 

Figur 17 demonstrerar direkt retur (Jayamaha 2007). 

• Omvänd retur innebär att oavsett väg genom systemet kommer rörlängden och därmed 
friktionsförlusterna vara desamma. Detta uppnås genom att låta alla förgreningar kopplas samman 
till ett gemensamt utgående rör innan det förs tillbaka till systemets huvudledning. Detta 
illustreras i Figur 18. På detta sätt balanserar trycket sig självt om komponenterna i varje krets har 
samma tryckförlust, vilket eliminerar behovet av balanseringsventiler (Jayamaha 2007). 

 

Figur 18 demonstrerar omvänd retur (Jayamaha 2007). 
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Vid dimensionering av rör är antingen hastigheten eller tryckförluster för fluiden den styrande parametern. 
Detta är på grund av att fluiden orsakar ljud när den förs fram genom systemet. Om rörets diameter är 
fem centimeter eller mindre rekommenderas ett flöde med en hastighet under 1,2 m/s. För större rör 
dimensioneras storleken efter tryckförlusterna, där ett riktvärde är 100 Pa/m. Dessa värden är dock endast 
menat för att ge assistans, då ljud även kan minskas genom att anpassa rörens utformning. Exempelvis 
uppstår mindre ljud om det finns färre ventiler, detta är en fördel vid användandet av omvänd retur 
system (McQuiston et al. 2005). 

Oavsett hur rörsystemet designas kommer det att finnas värmeförluster närvarande under transporten av 
fluiden. Den drivande kraften bakom detta är temperaturskillnaden mellan fluiden och dess omgivning. 
Förlusterna kan vara förhållandevis stora och det är därför viktigt att isolera rören väl. Dessa förluster 
måste kompenseras av solfångarens area, för att önskad effekt ska uppnås (Duffie och Beckman 2006).  

2.5.2 Pumpar 

Pumpar används för att förse ett system med rätt flöde. För att detta ska uppnås måste pumparna 
överkomma alla tryckförluster som uppkommer, vilka är beskrivna i kapitel 2.1.4 (Jayamaha 2007). 
Centrifugalpumpar är den pump som är vanligast idag. Den utnyttjar centrifugalkraften som uppstår av en 
roterande impeller som är fäst i pumphuset. Rotationen skapar en tryckskillnad mellan inloppet i centrum, 
och utloppet längs med kanten av pumphuset. Skillnaden i tryck skapar pumpeffekten då fluiden sugs in i 
centrum och trycks ut vid utloppet. Konstruktionen och principen demosterars i Figur 19 (Jacobsen 
2008).  

 
Figur 19 beskriver hur kraften i en centrifugalpump påverkar kanten (Jacobsen 2008). 

Alla pumpar har en egen pumpkurva som beskriver hur pumpens tryckändring påverkas av en variation av 
flödet. Det är endast längs med denna kurva som pumpen kommer att kunna arbeta, men för att veta var 
behövs mer information om systemet. Två parametrar som påverkar designen av pumpen är hur både 
pumpen och det specifika systemet reagerar till olika flöden. Som beskrivs i kapitel 2.1.4 är varje 
tryckförlust i ett system unikt för just det systemet. Hur tryckförlusterna ändras i ett specifikt system 
beskrivs i systemets egen systemkurva. Skärningspunkten mellan systemkurvan och pumpkurvan beskriver 
hur pumpen kommer att prestera i det specifika systemet. Denna skärningspunkt illustreras i Figur 20 
(Jayamaha 2007). 
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Figur 20 beskriver förhållandet mellan system och pumpkurvan för två fall (McQuiston et al. 2005). 

Figur 20 visar även hur pumpkurvan förändras av antalet enheter. När flera pumpar arbetar i samma krets 
kommer de gemensamt att skapa en pumpkurva. Vilka pumpar, antalet och hur de är kopplade bestämmer 
hur kurvan kommer att se ut. Om pumparna kopplas parallellt till exempel, kommer lutningen på kurvan 
att minska. Innebörden av detta är att en ökning av flödet orsakar en mindre ändring i pumptrycket, än 
om de hade varit ensamma. Pumparnas verkningsgrader är en annan faktor som påverkar formen av 
kurvan. Lutningen för den enskilda pumpen är i stor grad bunden till dess verkningsgrad. Pumpar kan 
därmed delas in i två huvudkategorier; pumpar med branta eller flacka kurvor. Vilken typ av pump som är 
lämpligast för ändamålet beror av tillämpningen (Jayamaha 2007). 

Vid användandet av en pump kan variationen av prestandan för olika inställningar beräknas via 
affinitetslagarna. Resultatet av variationen för de olika parametrarna gäller endast för en och samma pump. 
Om pumpen skulle bytas ut mot en annan kommer värdena vid en given effekt för den ena inte att 
stämma överens med den andra. Skälet till detta är att relationerna mellan de ingående parametrarna måste 
vara kända och dessa, samt resultaten, varierar mellan alla pumpar (McQuiston et al. 2005). 

Ingående parametrar beror även på om pumpen ska arbeta med ett konstant eller varierat varvtal. För 
konstant varvtal ändras flödet, trycket och arbetet med impellerdiametern. I det andra fallet kommer 
ändringen i flödet, trycket och arbetet bero på varvtalet. Båda fallen beskrivs i Tabell 2 (McQuiston et al. 
2005).     

          Tabell 2 beskrivs affinitetslagarna hos pumpar (McQuiston et al. 2005). 

 Ändring av varvtalet  Konstant varvtal 

Flöde  
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∆𝑝𝑛: 𝑁𝑦𝑡𝑡 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 [𝑃𝑎]  
∆𝑝0: 𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑡 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 [𝑃𝑎]  
�̇�𝑝𝑛

: 𝑁𝑦 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑊]  

�̇�𝑝0
: 𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑊]  

2.5.3 Värmebärare 

Värmebäraren är det medium som transporterar den uppsamlade värmen från solfångaren till dess 
användningsområde eller till en värmeväxlare. Det finns många olika alternativ, men vanligen används 
vatten eller en vattenlösning. Vattenlösningar används istället för vatten för att förhindra att värmebäraren 
ska frysa och därmed skada systemet. Figur 21 visar olika potentiella alternativ och deras fryspunkter. En 
rekommenderad blandning är propylenglykol för klimat med hög risk för långa perioder med temperaturer 
under noll grader. Det huvudsakliga skälet till detta är hur väl glykolen skyddar vattnet från att frysa 
(Kalogirou 2009). Det är därför den vanligaste lösningen i Sverige. Andra exempel för att frostskydda 
systemet är användandet av saltlösningar. Ett flertal mindre system studeras idag med saltlösningar, men 
mer data behövs innan tekniken kan ta en större del av marknaden. Rent vatten kan också användas i de 
fall där systemlösningen möjliggör självdränering. Utan självdränering är risken stor för frostsprängning 
vid ett stopp i cirkulationen (Andrén 2011).   

 
Figur 21 visar olika värmebärares fryspunkter relativt deras viktprocent löst i vatten (Melinder 2012). 

Glykolblandningens termodynamiska och strömningsmekaniska egenskaper skiljer sig, liksom alla 
lösningar, från rent vatten. Den stora nackdelen i detta fall är lösningens höga viskositet som resulterar i 
ökade friktionsförluster (Melinder 2012).  Glykol har även en sämre specifik värmekapacitet, som är 
ungefär 85 % av rent vatten. Andra nackdelar är att glykol bryts ned och bildar avlagringar vid höga 
temperaturer. Systemet måste därför kontrolleras för att inte egenskaperna av värmebäraren ska förändras 
för mycket eller att systemet ska ta skada av exempelvis korrosion. Även om höga temperaturer undviks 
kommer systemet behövas fyllas på med glykol efter max fem års bruk. För att hantera problemen med 
glykol anpassas och används olika ventiler likväl som andra komponenter (Gravely 2011).  

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Fr
ys

pu
nk

t [
˚C

] 

Koncentration [%] 

Glykol

Propylenglykol

Etylenglykol



-29- 
 

En värmebärare som är speciellt utvecklad för att användas med solfångare är Tyfocor LS. Den är en form 
av blandning av propylenglykol och vatten. Den kan användas i temperaturer mellan -28 ℃ och 170 ℃. 
Dess kokpunkt ligger på 105 ℃ vid ett atmosfärstryck vilket är högre än rent vatten (TYFOROP 
CHEMIE GmbH 1999). Se Bilaga A för mer information om hur kokpunkten för vatten ändras med 
trycket. 

2.5.4 Filter 

Filter används för att ta bort oönskade partiklar eller material ur en strömmande fluid. Bland annat kan 
filter användas för att filtrera bort ett potentiellt oljeläckage från en pump, så att de termodynamiska 
egenskaperna hos värmebäraren inte förändras (Claesson 2011a). Filter kan även användas i 
ventilationsluft för att filtrera ut partiklar som kan vara farliga för människor eller skada övriga 
komponenter (Burkhead et al. 2010). Med reningen av partiklar från strömmen tillkommer ett 
rengöringsbehov av filtren då smutsiga filter har sämre verkningsgrad och kan helt förlora sin funktion 
(Andrén 2011). 

Under drift kommer användandet av filter bidra till systemets totala tryckförlust. Tryckförlusten uppstår 
av två olika anledningar.  För det första sker det tryckförluster på grund av interaktionen mellan filtret och 
fluiden. För det andra tillkommer extra förluster när fluiden försöker passera en helt eller delvis blockerad 
del, på grund av uppsamlade partiklar, av filtret (Bouilloux et al. 2011). Dock planeras ingen djupare studie 
av filter eller deras tryckförluster i detta projekt och denna tryckförlust kommer därmed att försummas. 

2.5.5 Ventiler 

Ventiler används för att göra systemet säkrare, kontrollera samt reglera flöden samt för att balansera 
trycken i systemet. Användandet och valet av de olika ventilerna i ett system är därför väldigt viktigt 
(Montgomery 2008). I följande kapitel kommer ett flertal olika typer av ventiler att förklaras i deras 
respektive delkapitel.  

2.5.5.1 Reglerventiler  

Reglerventiler används för att reglera och kontrollera flödet inne i systemet. Dessa kan vara en av två 
huvudsakliga sorter; tvåvägsventiler eller trevägsventiler. För tvåvägsventiler finns det en väg in och en väg 
ut för fluiden. För trevägsventiler kan det antingen finnas en väg in och två vägar ut ur ventilen eller två 
vägar in och en väg ut ur ventilen. Även fast de eftersträvar liknande mål, att kontrollera flödet, så är det 
stora skillnader i hur de uppnår dessa mål.  Det finns också skillnader för hur flödet väl agerar när det 
kontrolleras av de olika ventilerna (Montgomery 2008). 

Tvåvägsvägsventiler kan användas för att strypa eller öka en del av flödet i en krets och därmed skapa ett 
varierat flöde. En trevägsventil fungerar genom att leda bort en bit av flödet och skapar på så sätt ett 
konstant flöde genom hela systemet men med ett lokalt varierat flöde i ett område. Om båda skulle vara 
kopplade till en solfångare hade skillnaden blivit att en tvåvägsventil skulle skapat en situation med 
konstant temperatur men varierat flöde, medan en trevägsventil hade skapat det motsatta. Förr i tiden var 
det vanligt att använda trevägsventiler på grund av att systemen vanligen var byggda för konstant flöde. 
Idag finns det många fördelar med att använda sig primärt av tvåvägsventiler istället, framförallt för större 
system (McQuiston et al. 2005).  

Tvåvägsventiler har ett inbyggt hinder som reglerar flödet genom ventilen. Hindret som kan vara en bult, 
kan öppnas eller stängas beroende på förhållandena. Figur 22 visar ett exempel på hur en tvåvägsventil kan 
se ut. Tvåvägsventiler kan antingen användas för att reglera flödet eller tryckförhållandet i kretsen, som är 
beskrivet i kapitel 2.1.4. Ett exempel på en sådan som kan användas för att reglera både tryck och flöde är 
så kallade spjällventiler. De fungerar på ett annat sätt än den tidigare beskrivningen och reglerar flödet och 
trycket med hjälp av en roterande disk (Montgomery 2008). 
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Figur 22 visar en sketch av en tvåvägsventil (Montgomery 2008). 

Trevägsventiler kan användas antingen som ett sätt att dela upp eller samla ihop värmebäraren. Fördelen 
med detta är att det är möjligt att leda bort en bit av kallvattnet innan ackumulatortanken och använda 
detta för att kyla vattnet på väg ut ur tanken, om vattnet är för varmt för önskad användning (Kalogirou 
2009). Trevägsventilen agerar då som en termostatisk mixningsventil. Vissa externa uppvärmningssystem 
eller kylsystem behöver en form av konstant flöde för att fungera väl. I dessa fall är en trevägsventil att 
föredra (Montgomery 2008).  

2.5.5.2 Säkerhetsventiler  

För att förhindra att överhettning sker i systemet används säkerhetsventiler. Dessa fungerar som en form 
av lock, som öppnas upp om trycket blir för högt i systemet, vilket kan ske på grund av för höga 
temperaturer i solfångaren. När den öppnas kan värmebäraren ta sig ut ur den slutna kretsen, vanligen rakt 
ut till omgivningen. Om flera solfångare används kommer varje parallellkoppling att behöva ha sin egen 
säkerhetsventil. Risken för överhettning blir större desto fler solfångare som är seriekopplade i systemet. 
Därför används ofta kylsystem vid större solfångarinstallationer för att minska risken för detta. (Gravely 
2011).  Mer om dessa kylsystem i kapitel 2.5.8.    

2.5.5.3 Backventiler  

Backventilens uppgift är att förhindra att flödet går åt fel håll. Detta kan ske när systemet är avstängt 
under natten och temperaturskillnader i rören skapar självcirkulation. Det kalla vattnet i solpanelerna går 
ner in i ackumulatortanken eller in mot värmeväxlaren och värms för att sedan stiga igen på andra sidan 
(Gravely 2011). Det finns flera olika typer av backventiler och det är viktigt att välja en ventil som kan tåla 
de krafter som den kommer att utsättas för. En annan detalj är att det kan vara bra att ha strypventiler 
installerade både före och efter en backventil. Detta är för att göra rent den, så att den inte förstörs av 
fluiden i kretsen (Andrén 2011). 

2.5.5.4 Avluftningsventiler  

Luft kan orsaka stora problem för slutna vätskedrivna system. Luften kan komma in i systemet antingen 
via läckage, exempelvis då en säkerhetsventil har utnyttjats, eller genom att det kommer löst i vatten vilket 
är vanligare. Principen kan liknas med hur salt löser sig i vatten och mängden beror av vilket tryck och 
temperatur som råder (McQuiston et al. 2005).  

I ett slutet system kommer luft löst i värmebäraren att kunna skapa problem. Därför töms systemet på 
luft, med hjälp av en eller flera avluftningsventiler. För att veta var ventilen ska vara placerad för att uppnå 
maximal avluftning, kan Henrys lag tillämpas. Den beskriver hur lösligheten för en gas i en vätska är 
beroende av vätskans temperatur och tryck. Lösligheten vilket definieras som volymprocent luft av 
vätskans totala volym sjunker när trycket minskar, temperaturen ökar eller bådadera (McQuiston et al. 
2005). Därför placeras avluftningsventilen i en punkt i systemet där temperaturen är hög, då luft har störst 
benägenhet att lämna vätskan enligt Henrys lag. I en solfångarkrets är denna punkt vid utloppet av 
solfångaren (Ågren 2013).  
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Om för mycket luft finns löst i vatten kommer systemet att sluta fungera, ungefär på samma sätt som om 
värmebäraren skulle koka inne i systemet. Detta problem kan inte korrigeras utan att fullständigt avlägsna 
luften. Detta görs via att använda en enhet som har en avluftningsventil installerad. Dessa finns i olika 
sorter och både som manuella och automatiska (Gravely 2011).  

2.5.6 Värmeväxlare 

En värmeväxlare används för att kunna överföra värme eller kyla från en fluid till en annan fluid, utan att 
de båda blandas. (Ekroth et al. 2009). Det finns flera olika variationer av värmeväxlare. Hur beräkningar 
på relevanta typer av dessa utförs kommer att beskrivas i följande kapitel. Andra varianter, till exempel 
roterande värmeväxlare, kommer inte behandlas då de inte kommer att vara relevanta för de system som 
kommer att konstrueras (Jensen 2006). 

Medströms- eller motströmsvärmeväxlare fungerar genom att två fluider strömmar i samma eller motsatt 
riktning i parallella kanaler. Här är verkningsgraderna för motströmsvärmeväxlare ofta högre än för 
medströmsvärmeväxlare. Detta kan förklaras med att i en motströmsvärmeväxlare minskar 
temperaturdifferensen ΔT, mellan den kalla och varma sidan, mycket långsammare än i en 
medströmsvärmeväxlare. I oändligt stora värmeväxlare kommer den kalla sidan uppnå utgående 
temperatur för den varma sidan i motströmsvärmeväxlare. I medströmsvärmeväxlare kommer flödena 
under liknande förhållanden uppnå samma utgångstemperatur, vilken är en medeltemperatur mellan den 
kalla och varma sidan. Hur detta kan illustreras visas i Figur 23 (McQuiston et al. 2005).  

 

Figur 23 beskriver temperaturdifferensen för med och motströmsvärmeväxlare (Jonsson 2009). 

Figur 24 visar hur med respektive motströmsvärmeväxlare kan se ut (McQuiston et al. 2005).  

 
Figur 24 visar exempel på med- och motströmsvärmeväxlare (McQuiston et al. 2005). 

Temperaturer vid både ingången och utgången på båda sidorna måste vara kända för att beräkna 
värmeåtervinningsgraden på en värmeväxlare. Matematisk kan återvinningsgraden beskrivas som en kvot 
mellan två differenser. Täljaren består av temperaturen på den ingående fluiden in i värmeväxlaren, den 
kallaste temperaturen i system, subtraherat med den ingående fluidens temperatur ut ur värmeväxlaren. 
Nämnaren består av temperaturen på den ingående fluidens temperatur in i värmeväxlaren subtraherat 
med den utgående fluidens temperatur in i värmeväxlaren, den varmaste temperaturen (om utgående 
ström ska överföra värme till den ingående).  Detta beskrivs i ekvation 28 (Jonsson 2009).  
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𝜂𝑡𝑒𝑚𝑝 = 𝑇𝑘,𝑢𝑡−𝑇𝑘,𝑖𝑛
𝑇𝑣,𝑖𝑛−𝑇𝑘,𝑖𝑛

        (28) 

Där: 

𝜂𝑡𝑒𝑚𝑝: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛 [−]  
𝑇𝑘,𝑖𝑛: 𝐷𝑒 𝑘𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [𝐾]  
𝑇𝑘,𝑢𝑡: 𝐷𝑒𝑛 𝑘𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑖 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑣ä𝑥𝑙𝑎𝑟𝑒𝑛 [𝐾]  
𝑇𝑣,𝑖𝑛: 𝐷𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [𝐾]  

Ekvationen beskriver endast temperaturverkningsgraden i en värmeväxlare där båda sidorna har samma 
massflöde genom värmeväxlaren och inte hur mycket total energi som överförs. Om värmeväxlaren skulle 
hantera två strömmar av luft kan även vattenmängden förändras, vilket inte skulle ha inräknats i 
temperatur återvinningsgraden (Jayamaha 2007). Det första steget för att få en generell ekvation för hur 
mycket energi som överförs i en värmeväxlare är introduktionen av ekvation 29 som är definitionen av 
värmeeffekt. 

�̇� = �̇� ∙ ∆ℎ      (29) 

Där: 

�̇�: 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑊]  
�̇�: 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 [𝑘𝑔/𝑠]  
∆ℎ: 𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑖 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖 [𝑘𝐽/𝑘𝑔]  

Som kombinerat med ekvation 14, i de fall där fluiden inte övergår i en annan fas under 
värmeöverföringen, ger ekvation 30: 

�̇� = �̇� ∙ 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑇     (30) 

Där: 

�̇�: 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑊]  
�̇�: 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 [𝑘𝑔/𝑠]  
𝐶𝑝: 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 [𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾]  
∆𝑇: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 [𝐾]  

Den tidigare introducerade principen visar att det finns en maximal potentiell energi som kan övergå från 
en ström till den andra, bunden till temperaturerna och beroende på typ av värmeväxlare, leder till 
ekvation 31 (Wallin 2012). 

𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�ö𝑣𝑒𝑟
�̇�𝑚𝑎𝑥

     (31) 

Där: 

𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: 𝐷𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛 [−]   
�̇�ö𝑣𝑒𝑟: 𝐷𝑒𝑛 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑚 ö𝑣𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑠 [𝑊]   
�̇�𝑚𝑎𝑥: 𝐷𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑘𝑎𝑛 ö𝑣𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑎𝑠 [𝑊]   

I denna ekvation är den överförda energin till ingående strömmen �̇�ö𝑣𝑒𝑟 beräknad antingen via ekvation 
29 eller 30 och är det faktiska värdet på den energi som har överförts i värmeväxlaren. Enligt 
termodynamikens första lag är denna lika för båda sidorna, förutsatt att inget värmeläckage sker till 
omgivningen. Den maximala potentiella överföringen �̇�𝑚𝑎𝑥 använder den maximala 
temperaturdifferensen i systemet, med andra ord mellan den kallaste och varmaste temperaturen (Wallin 
2012).  
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En alternativ metod att beräkna värmen som överförs i en värmeväxlare är att använda sig av det 
logaritmiska medelvärdet av temperaturdifferensen, LMTD. Denna metod tillämpar det totala 
värmegenomgångstalet för värmeväxlaren, samt arean och LMTD. Här är U, som beskrivs av ekvation 32, 
en sammanslagning av värmeöverföringen via konvektion och ledning, som sker från centrum av det 
varma flödet till centrum av det kalla. Värmeöverföring via strålning kan även ingå i U, men är vanligtvis 
negligerad i detta sammanhang (Holman 2010).  

1
𝑈∙𝐴

= 1
𝑎𝑖∙𝐴𝑖

+ ∆𝑥
𝑘∙𝐴𝑚

+ 1
𝑎∙𝐴𝑦

= ∑ 1
𝑎𝑛∙𝐴𝑛

𝑁
𝑛=1 + ∑ ∆𝑥

𝑘𝑛∙(𝐴𝑚)𝑛

𝑁
𝑛=1     (32) 

Där: 

𝑈: 𝐷𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 [𝑊/𝑚2𝐾]  
𝐴: 𝐴𝑟𝑒𝑎 [𝑚2]  
𝑎: 𝑉ä𝑟𝑚𝑒ö𝑣𝑒𝑟𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 (𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛)[𝑊/𝑚2𝐾]  
∆𝑥: 𝑇𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛 [𝑚]  
𝑘: 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 [𝑊/Km]  

LMTD som beräknas via ekvation 33, beskriver medeltemperaturdifferensen genom hela värmeväxlaren. 
Då temperaturen egentligen varierar i värmeväxlaren ersätter denna term den vanliga definitionen av 
temperaturdifferens för att få en mer korrekt effekt på värmeväxlare (Holman 2010).  

𝐿𝑀𝑇𝐷 = ∆𝑇𝑖𝑛−∆𝑇𝑢𝑡

ln�∆𝑇𝑖𝑛
∆𝑇𝑢𝑡

�
       (33) 

Där: 

𝐿𝑀𝑇𝐷: 𝐷𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 [𝐾]  
∆𝑇𝑖𝑛: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑑 𝑖𝑛𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑛 [𝐾]  
∆𝑇𝑢𝑡: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑑 𝑢𝑡𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑛 [𝐾]  
 
Med ekvationerna 32 och 33 kan effekten beräknas genom ekvation 34. 

�̇� = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ 𝐿𝑀𝑇𝐷     (34) 

Ekvation 34 gäller endast i fallet med helt parallella kanaler. För övriga fall behöver korrektionsfaktorer att 
läggas in i beräkningarna. Dessa är dock inte relevanta för denna studie, då sådana värmeväxlare inte 
kommer att användas (Holman 2010). 

2.5.7 Ackumulatortank 

En ackumulatortank är i princip en behållare för att lagra varmt vatten, så att det används vid ett senare 
tillfälle (Andrén 2011). Materialvalet för tanken kan variera och några exempel på lösningar att använda är 
koppar, stål eller betong. Gemensamt för samtliga materialval är att tanken måste vara väl isolerad, ett U-
värde på cirka 0,16 W/(m2K) är rekommenderat. Stratifikation av vattnet är ytterst viktigt, då detta 
förbättrar prestandan på hela solfångarsystemet. Stratifikation innebär skiktning och i detta fall blir 
resultatet att varmt vatten med låg densitet hamnar längst upp i tanken, medan det tyngre kallare vattnet 
lägger sig i botten. Kallvattnet kan då skickas för uppvärmning vilket leder till en högre 
temperaturdifferens än om innehållet i tanken skulle varit blandat. Med en högre temperaturdifferens blir 
det en större drivande kraft för värmeöverföringen se ekvation 30. Samtidigt håller sig värmen bättre inne 
i tanken då vardera temperaturnivå upplever en förhållandevis liten temperaturskillnad i tanken (Kalogirou 
2009).  

Systemen som kommer att designas är slutna system vilket innebär att värmeutbytet sker via en 
värmeväxlare mellan uppvärmningskretsen och ackumulatortanken. Motsatsen är öppna system där 
uppvärmningskretsen är direkt kopplad till ackumulatortanken utan värmeväxlare. Skälet till användningen 
av ett slutet system är att det svenska klimatet påtvingar användandet av en kylarvätska, exempelvis glykol. 
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Glykol är giftigt och ska därför inte blandas med vattnet i tanken. Positionering av värmeväxlaren påverkar 
stratifikationen, detta gör även flödet genom tanken. Lägre flöde eller genom att använda en extern 
värmeväxlare resulterar i bättre stratifikation (Master Plumbers´ and Mechanical Services Association of 
Australia and Sustainability Victoria 2012). 

Volymen av ackumulatortanken varierar beroende på vad värmen används till. Riktvärdet i Sverige ligger 
mellan 50 till 75 liter vatten per kvadratmeter solfångare, om solfångaren används för att producera 
varmvatten. Riktvärdena ökar dock om solfångaren används i ett kombisystem, då rekommenderas mellan 
75 till 125 liter vatten per kvadratmeter solfångare (Andrén 2011). Dock resulterar sådana volymer vatten 
att ackumulatortanksystemet blir förhållandevis stort och det kan därmed bli svårt att finna plats att 
använda endast en stor tank. I dessa fall används flera tankar som kopplas samman. Med 
sammankopplingen kommer förhållandet mellan volym och mantelarea att minska vilket ökar 
värmeförlusterna. Dock kan det också leda till en del gynnsamma effekter, exempelvis att om 
värmeväxlaren mellan solfångaren och ackumulatortanken är inbyggd i tanken kommer flera små tankar 
resultera i en större area för värmeväxlaren. Detta leder till att mer värme kommer att kunna utvinnas. Vid 
stora system är det rekommenderat att använda externa värmeväxlare. Externa enheter leder till ökad 
flexibilitet i både val av komponenter och positionering. En nackdel är att detta kan kräva en något 
starkare pump, på grund av extra tryckförluster via längre rör (Kalogirou 2009). 

2.5.8 Överhettningsskydd 

Vid perioder av hög solstrålning samtidigt som behovet av värme är litet, kan ett solfångarsystem 
överhettas. Det kan leda till att komponenter tar skada samt att glykolen i värmebäraren bryts ned. För att 
minska risken för detta finns det ett flertal tekniker att tillämpa. En metod är att tömma solfångarna från 
värmebäraren och låta systemet vila, när temperaturen blir för hög. För att det ska fungera behöver 
solfångaren vara dimensionerad för att klara högre temperaturer än vad systemet utnyttjar. Skälet till detta 
är att temperaturen kommer att fortsätta öka när systemet är tomt, då ingen värmebärare aktivt 
transporterar bort värmen. I sådana fall kan temperaturen i solfångaren vara betydligt högre än när den är i 
bruk (Kalogirou 2009).  

Ett annat alternativ är att låta värmebäraren passera en sekundär kylarkrets, i vilken värme dumpas till 
omgivningen och därmed kyler ned fluiden. I denna kan värmebäraren antingen avge värmen till 
kringliggande luft eller till en separat kylvätska, kopplat exempelvis till ett borrhål för lagring. I fallen då 
luft används kan fläktar användas för att öka den kylande effekten. Ett tredje alternativ är att använda 
värmen för att driva en kylcykel, vars kylning kan delvis användas för att kyla solfångaren vid behov 
(Kalogirou 2009). 

2.5.9 Expansionskärl 

I ett värmesystem kommer värmebärarens temperatur att variera på grund av ändringar i behovet eller i 
tillgången av värme. Detta kommer även att leda till en variation av värmebärarens volym både under drift 
och när systemet är avstängt. Ändringen av volymen beror på att inversen av densiteten, även kallad 
volymiteten, är starkt temperaturberoende. Detta kan härledas genom den ideala gaslagen se ekvation 35, 
om trycket och gaskonstanten hålls konstanta vid en temperaturförändring (Jonsson 2009). 

 𝑝 ∙ 𝜐 = 𝑅 ∙ 𝑇      (35) 

Där: 

𝑝: 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘𝑒𝑡 [𝑃𝑎]  
𝜐: 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 [𝑚3/𝑘𝑔]  
𝑅: 𝐺𝑎𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛 [𝐽/𝐾]  
𝑇: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 [𝐾]  
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I ett slutet system där volymen är konstant medan temperaturen ökar för värmebäraren kommer systemet, 
enligt ekvation 35, balanseras genom att öka trycket hos värmebäraren (Jonsson 2009). Denna tryckökning 
kan leda till att läckor uppstår och att värmesystemet går sönder. 

Ett expansionskärl kan motverka det ovan beskrivna scenariot för ett värmesystem. Expansionskärlets 
uppgift är att kompensera för volymändringen, då det sker en temperaturändring hos värmebäraren i 
systemet. Genom att tillåta denna volymvariation förhindrar användandet av ett expansionskärl att trycket 
förändras i systemet. Dimensionerande faktorer för kärlet är systemets totala volym samt de temperaturer 
som kan uppstå, både under drift och under de perioder där systemet är avstängt. Utöver expansionskärlet 
behöver en manometer, en säkerhetsventil, en spilledning samt ett separat uppsamlingskärl installeras i 
anslutning till kärlet.  Samtliga komponenter är antingen till för att förebygga eller förhindra ett haveri i 
systemet (Andrén 2011). 

En generell princip för installationen av ett expansionskärl är att oavsett storleken eller komplexiteten av 
solfångarsystemet ska det endast ha en expansionstank. Detta beror på att systemet behöver ha en punkt 
med ett känt och fixerat tryck, för att kunna bestämma samt reglera övriga tryck i systemet. En liknelse är 
att kärlet kan jämföras med en jordning i en elektrisk krets som också bara är en i antalet. Placeringen av 
expansionskärlet beror på vilken typ av system det ska användas i. Generellt för ett värmesystem kan 
kärlet sättas efter värmaren. Skälet till denna position är att säkerhetsventiler kan påverkas av kärlet 
(McQuiston et al. 2005). 

Om expansionskärlet i ett system är för stort blir kostnaden hög och om kärlet skulle vara för liten riskerar 
systemet att ta skada. För att beräkna den optimala volymen används kända egenskaper hos värmebäraren. 
Här måste den totala volymen i systemet, volymiteten vid respektive temperatur samt värmebärarens 
utvidgningskoefficient vara kända. Utöver materialdatan behövs även samtliga tryck samt temperaturer för 
att beräkna volymen. Med all denna information kan sen ett slutet kärls volym beräknas med ekvation 36 
(McQuiston et al. 2005). 

𝑉𝑇 =
𝑉𝑤∙��𝜐2

𝜐1
−1�−3∙𝑌∙𝛥𝑇�

1−𝑝1
𝑝2

      (36) 

Där: 

𝑉𝑇: 𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑘𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3]   
𝑉𝑊: 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑖 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑡 [𝑚3]  
𝑣1: 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑣𝑖𝑑 𝑡1 [𝑚3/𝑘𝑔]   
𝑣2: 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑣𝑖𝑑 𝑡2 [𝑚3/𝑘𝑔]   
𝑌: Linjär termisk expansions koefficient för rören [C−1]  
𝑝1: 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘 𝑣𝑖𝑑 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑡𝑠 𝑙ä𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [𝑘𝑃𝑎]  
𝑝2: 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘 𝑣𝑖𝑑 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑡𝑠 ℎö𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [𝑘𝑃𝑎] 
𝛥𝑇: Temperaturskillnaden mellan systemets högsta (t2) 𝑜𝑐ℎ 𝑙ä𝑔𝑠𝑡𝑎 (𝑡1) 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [℃]   
 
Det finns två huvudtyper av expansionskärl; öppna och trycksatta. De öppna kärlen är öppna mot sin 
omgivning och har därför atmosfärstryck. Denna variant är ovanlig idag och istället används kärl som är 
slutna och trycksatta. I dessa är det en gummiblåsa som varierar sin volym för att kompensera för 
ändringarna i systemet. Fördelen med det trycksatta alternativet är att kokpunkten hos värmebäraren 
kommer att förändras med trycket, vilket kan minska överhettningsproblem. Det är därför expansionskärl 
oftast används när en glykolblandning agerar som värmebärare. Mer om glykolblandningar finns i kapitel 
2.4.3 (Andrén 2011). 
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2.5.10 Reglercentral 

Styrningen av alla komponenter i solfångarsystemet sker med hjälp av reglercentralen. Till denna är 
temperaturgivare och andra mätinstrument kopplade så att den kan fatta rätt beslut. Centralen justerar 
inställningarna på ventilerna och bestämmer när pumparna samt värmeväxlarna ska användas. Ett exempel 
på hur denna komponent kan vara designad är att den startar cirkulationen genom solfångarna när 
temperaturen i dem överstiger temperaturen i ackumulatortanken (Andrén 2011). För att förhindra en hög 
frekvens av start och stopp i pumpen, som kan ske om båda lägena utgår från samma temperatur, används 
vanligtvis hysteres. Hysteres är att ett värde eller användningen av ett redskap förändras enligt dess 
historia. Detta utnyttjas genom att lägga på differenser mellan lägena (Madani 2012). Riktvärden på 
differenserna är att startdifferensen är 5 ℃ och stopp differensen är 2 ℃. En generell regel är att placera 
mättningskomponenterna så nära det objekt som önskas mätas. Exempelvis om temperaturen i 
solfångaren ska mätas, bör termostaten inte placeras längre bort än precis efter solfångaren (Andrén 2011).  

2.6 Regler och Ekonomiska Bidrag 
I följande kapitel kommer kraven för energianvändning i Sjukhus samt möjliga ekonomiska stöd för 
solpanelsinstallation. 

2.6.1 Energianvändning i Sjukhus 

I Sverige är Boverket den ansvariga myndigheten för byggande och boende. Myndigheten arbetar på 
uppdrag av regeringen och regleras av Svensk författningssamling. Enligt uppdraget ska Boverket 
publicera ett regelverk för de angivna områdena och detta görs i Boverkets Byggregler (BBR) som är 
indelad i kapitel beroende på vilken del av byggnaden som regleras (Socialdepartementet 2012). För krav 
på energianvändning refererar Boverket till kapitel 9 i BBR. I kapitlet delas Sverige in i tre klimatzoner; 
zon I, II och III. Samtliga zoner ställer krav på att lokalerna inom dessa ska ha energisystem utformade 
och anpassade på olika sätt. Se Bilaga B för mer information om detta (Boverket 2011). 

Utöver energianvändningen som beskrivs i kapitel 9 i BBR, behöver även kraven på termisk komfort 
följas, vilket är reglerat i kapitel 6 i BBR. För detta används dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) 
enligt SS-EN ISO 15927-5. Beroende på verksamhet kommer kraven att skilja och för vårdlokaler vid 
DVUT bör den beräknade riktade operativa temperaturen i vistelsezonen som lägst att vara 20 ºC. För 
olika punkter i vistelsezonen får temperaturen inte heller skilja mer än 5 K. Dessutom bör lufthastigheten 
inte överstiga 0,15 m/s under uppvärmningssäsongen, samt 0,25 m/s för övriga tillfällen (Boverket 2011).  

2.6.2 Ekonomiska Bidrag tillgängliga för Solfångare 

Det finns flera olika ekonomiska stöd vid installation och användandet av förnybara energikällor. Till och 
med den sista december 2011 var det möjligt att få ett speciellt ekonomiskt bidrag av staten för termiska 
solfångare. Stödet gav ut 2,5 kronor för varje producerad kilowattimme om installationen uppfyllde kraven 
som var satta av myndigheten (Boverket 2010). I år har bidraget för solvärmepaneler dragits in och 
därmed återstår endast ROT-avdraget som potentiellt bidrag (Energimyndigheten 2013b). 

ROT-avdraget gäller endast vid montering eller byte av solpaneler, förutsatt att bidrag inte har medgetts. 
Reparationer och uppehåll av befintliga solpaneler inkluderas inte i ROT-avdraget. Dessutom beviljas 
avdraget endast om arbetet sker i eller nära den ansökandes bostad eller fritidshus (Skatteverket 2013). 

För övriga solpaneler; solceller och hybridpaneler gäller andra regler. För åren 2013-2016 har regeringen, 
med syftet att påskynda omställningen av energisystemet, avsatt 210 miljoner kronor för att stödja 
användandet av solceller. Stödet ges till alla typer av aktörer för installationer av samtliga typer av 
nätanslutna solcellssystem eller hybridsystem (Energimyndigheten 2013a). Från och med den 1:a februari 
2013 kan maximalt 35 % av investeringskostnaderna av solcellssystemet, med ett maximalbelopp på 1,2 
miljoner kronor, tillges en ansökande. Då stödet är ett ramavtal gäller det under tidsperioden eller så länge 
de avsatta pengarna räcker (Energimyndigheten 2013a). 
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2.6.3 Sollentuna Sjukhus 

Sollentuna Sjukhus är ett närsjukhus som ligger i Sollentuna kommun. Byggnaden består av en högdel på 
nio våningar och två lågdelar med en våning per del. I lokalerna kan olika sjukhusverksamheter bedrivas, 
vid besökstillfället var ätstörningar den primära arbetsbördan. I lågdelen finns ett terapibad. Dagens 
uthyrda yta är 10 600 m2 av en maximal tillgänglig yta för uthyrning på 22 000 m2. Orienteringen på 
byggnaden gör att högdelens långsidor är riktade mot sydost och nordväst. I framtiden kommer sjukhuset 
att genomgå en omfattande ombyggnation. Denna kommer att inkludera ändringar av lokalupplägget och 
dess energisystem (Lahti et al. 2013). 

Värmesystemet för högdelen är idag en enda sluten krets. Vid ombyggnationen finns det planer på att låta 
separata kretsar värma olika delar av sjukhuset, uppdelat efter om de är riktade åt sydost eller nordväst. 
Detta är för att anpassa värmesystemet efter hur solstrålningen påverkar fasaderna och de angränsande 
lokalerna olika, beroende på väderstreck. Idag står fjärrvärme från Sollentuna Energi för uppvärmning av 
lokaler, tappvarmvattnet samt sjukhusets badavdelning. Sjukhuset betalar Sollentuna Energi per kWh och 
några eventuella viten existerar inte enligt befintligt avtal (Lahti et al. 2013). 

Kylsystemet består idag av en kompressorkylcykel som kyler verksamheten i högdelen, för ett av 
våningsplanen via kylbafflar. För processen var ett exakt värde för COPkyla okänt vid tillfället, men enligt 
Locum kunde det antas till 2,5 (Lahti et al. 2013). Det har skett en inventering av kylbehovet utförd av 
Sweco där även framtida behov har simulerats. I och med ombyggnationen kommer energiåtgången för 
kylbehovet öka (Arus och Nortsöm 2012). 

2.6.4 Dalens Sjukhus 

Den 26:e mars 2013 utfördes ett studiebesök på Dalens sjukhus, ett annat sjukhus i Stockholmsområdet. 
På sjukhuset fanns en solfångarinstallation beståendes av 96 plana solfångare på byggnadens tak. Under 
besöket var systemet i drift och värmebäraren som bestod av 30 % Tyfocor och 70 % vatten kunde 
värmas upp till 51 °C i panelerna, medan utomhustemperaturen låg runt noll grader. I Figur 25 är en del 
av denna installation fotad. Panelerna hade en vinkel på 45 grader och var separerade på ett avstånd 
uppskattat till sex meter mellan raderna.  Orienteringen på panelerna var åt sydväst, samma riktning som 
byggnaden. 

 
Figur 25 visar en del av installationens solpaneler. 

I Figur 26 visas returledningen från en av solfångarserierna. För att minska förlusterna vid transporten av 
värmebäraren är både fram och returledningen väl isolerade.  



-38- 
 

 
Figur 26 är en bild på returledningen. 

Solkretsens pump, expansionskärl och värmeväxlare var placerade i ett fläktrum, på samma höjd som 
solpanelerna. Expansionskärlens gemensamma volym var ungefär 1,8 m3. 

Säkerheten i systemet, främst mot överhettning bestod i att öka massflödet i panelerna och på sådant sätt 
kyla anläggningen. Pumparnas flöde var anpassat efter att uppnå en konstant temperatur på cirka 30 °C in i 
solfångarna och 50 °C ut ur solfångarna. Systemet hade inga övriga komponenter, exempelvis 
kondensorer, installerade avsedda för kylning. 
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3 Modell och Metod 
I detta kapitel kommer de matematiska modeller och de metoder som används i projektet att beskrivas. 
Detta involverar både program så som uträkningssätt. De två lika programmen som kommer att användas 
är TRNSYS 17 och en eget utvecklat Excelmodell. En förklaring av hur dessa två kommer att användas 
tillsammans förklaras i slutet av kapitlet, efter att vardera program har förklarats. 

Fokusen i detta kapitel ligger på beräkningar, för information om vilka riktlinjer, regler och motiveringar 
som finns för senare valda specifika komponenter i systemen se kapitel 2.5. En kort förklaring av det 
program som används för att skapa de flödesscheman som systemen har finns dock med i detta kapitel. 
Vissa program kommer dock inte att förklaras, däribland leverantörers egna program för att få specifika 
produkter som är anpassade efter egna uträkningar.   

3.1 Excelmodellen 
En Excelmodell har skapats i projektet för att snabbt kunna utvärdera en solpanelsinstallation. 
Programmet kommer att presentera resultat angående energiutbytet per kvadratmeter solfångaryta, hur 
stor del av värmebehovet som täcks för respektive månad, ekonomiska beräkningar och 
koldioxidekvivalens. 

3.1.1 Energimodellen 

Energimodellen är baserad på ScenoCalc version 3,1 som är ett program byggt i Excel och är designat 
specifikt för att uppskatta en solfångares prestanda. Det utvecklades i EU-projektet Quality Assurance in 
Solar Thermal Heating and Cooling Technologies. Verktyget används idag för märkningen Solar Keymark som en 
jämförelse mellan olika solpanelers potential. Dock kan inte ScenoCalc ställas in den utsträckning som 
önskas och därmed har det egna programmet konstruerats (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2013). 

Grundekvationen, som beräknar den värmeeffekt som solfångaren samlar upp, beskrivs i ekvation 37 
vilket är en version av ekvation 26. 
𝑄
𝐴

=  𝜂 ∙ (𝐺𝜃𝑏 ∙ 𝐼𝑏𝑇 + 𝐺𝜃𝑑 ∙ 𝐼𝑑𝑇) − 𝐶1 ∙ (𝑇𝑚 − 𝑇𝑎) − 𝐶2 ∙ (𝑇𝑚 − 𝑇𝑎)2   (37) 

Där: 

𝑄
𝐴

: 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 [𝑊/𝑚2] 

𝜂: 𝑆𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 [%]  
𝐺𝜃𝑏: 𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡 𝑠𝑜𝑙𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 [−]  

𝐺𝜃𝑑: 𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 [−]  

𝐼𝑏𝑇: 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡 𝑠𝑜𝑙𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑊/𝑚2]  

𝐼𝑑𝑇: 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑊/𝑚2]   
𝐶1: 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 [𝑊/𝑚2 ∙ °𝐶]  

𝐶2: 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 [𝑊/𝑚2 ∙ °𝐶2] 

𝑇𝑚: 𝑆𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [°𝐶]  
𝑇𝑎: 𝑂𝑚𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [°𝐶]  

Den väderdata som används i modellen presenterar solinstrålningen som medelvärdet av varje timma 
under åren 1999-2006, på ett horisontellt plan i Stockholm. Om solfångaren inte är placerad horisontellt 
kommer den upplevda instrålningen för solfångaren att skilja sig mot den som finns i väderdatan. Denna 
skillnad beräknas genom att kontrollera solens infallsvinkel mot ytan under alla dagar under året, hur detta 
går till förklaras i kapitel 2.1.2.  Resultatet blir 𝐼𝑏𝑇 och 𝐼𝑑𝑇. 
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Konstanterna 𝐺𝜃𝑏 och 𝐺𝜃𝑑 behandlar hur solfångarens geometri i förhållande mot solens infallsvinkel 
påverkar dess prestanda. Beroende på hur solfångaren är konstruerad kommer delar av den solstrålning 
som träffar ytan inte att fångas upp. Dessa konstanter kan ses som verkningsgrader av detta fenomen. 

Konstanterna 𝐶1 och 𝐶2 återfinns i solpanelernas tekniska beskrivning och är termiska förlusttermer. 
Differensen mellan solfångarens och omgivningens temperatur multiplicerat med dessa konstanter visar 
om solfångaren tar upp eller förlorar energi till omgivningen. 

Utöver solfångarens prestanda och ekonomiska lönsamhet inkluderar även programmet byggnadens 
energibehov; tappvarmvatten och rumsvärme, värmen som radiatorsystemet använder sig av.  Användaren 
kommer antingen att behöva ställa in behovet i form av energimängd [kWh/månad] eller 
vattenförbrukning [m3/månad]. Om användaren väljer att använda sig av energimängden kommer 
modellen kontrollera det inställda behovet mot solfångarens kapacitet, för att räkna ut hur stor täckning av 
det givna behovet solpanelerna ger. I fallet med vattenförbrukningen görs ett antagande att solpanelerna 
behöver höja vattentemperaturen från kallvattentemperaturen som varierar med årstiden. För 
energibehovet används sedan ekvation 38. Värdet av energibehovet kommer sedan att användas för att se 
täckningsgraden av denna av systemet.  

𝑄 = 𝜌𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∙ 𝑉 ∙ 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑇      (38) 

Där: 

𝑄: 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑡𝑎𝑝𝑝𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑛𝑒𝑡 [𝑘𝑊ℎ]  
𝜌𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠 ℎ𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑛𝑒𝑡 [𝑘𝑔/𝑚3]  
𝑉: 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑚å𝑛𝑎𝑑 [𝑚3/𝑚å𝑛𝑎𝑑]  
𝐶𝑝: 𝑉𝑎𝑡𝑡𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑘𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾)] 
∆𝑇: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑜𝑐ℎ ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [𝐾]  

Programmet har även möjlighet att variera sluttemperatur till olika värden varje månad. Meningen med 
detta är att det ska vara möjligt att beräkna de system som hanterar mer än en last. Ett exempel kan vara 
ett system som tar hand om varmvatten under sommaren, med en given sluttemperatur, och rumsvärmen 
under vintern, med en lägre sluttemperatur. 

Med känt behov kommer modellen att räkna ut hur stor del av behovet som solfångarsystemet kan täcka 
kallad ”täckningsgrad”, samt räkna ut hur många enheter som krävs för att täcka hela behovet för varje 
månad. Ett exempel hur detta kan se ut presenteras i Tabell 3. Det kan noteras i exemplet att antalet 
enheter som krävs för att täcka december månads behov är väldigt högt. Detta på grund av den ytterst 
låga produktionen av värme under månaden. 



-41- 
 

 

Tabell 3 visar hur ett resultat Excelprogrammet kan se ut.  

Månad Avgiven energi 
[kWh/system] 

Totalt behov 
[kWh] 

Täckningsgrad 
[%] 

Antal enheter för 
full täckning [st] 

Januari 566 40000 1% 15277 

Februari 2681 40000 7% 3223 

Mars 14915 40000 37% 579 

April 21569 40000 54% 401 

Maj 31589 40000 79% 274 

Juni 35213 40000 88% 245 

Juli 33993 40000 85% 254 

Augusti 30945 40000 77% 279 

September 18927 40000 47% 456 

Oktober 6054 40000 15% 1427 

November 976 40000 2% 8850 

December 0 40000 0% 32941532 

Totalt 197428 480000 41%  

 

3.1.2 Ekonomimodellen 

De ekonomiska beräkningarna som utförs i rapporten kommer att involvera två olika metoder; payback 
och nuvärdesmetoden. Båda metoderna kommer att förklaras separat senare i kapitlet. 

För att beräkna investeringskostnaden kommer kostnaderna för samtliga komponenter som finns i 
systemdesignen att inkluderas. Även installationskostnaden för systemet kommer att uppskattas och 
inkluderas som indata i modellen. De årliga återkommande kostnaderna kommer att omfatta underhåll, 
driftkostnader av solfångaren och den externa energin som måste köpas in. Underhållet kommer att 
uppskattas till ett konstant värde av 1 % av investeringen av solfångarna (Kalogirou 2009). Den årliga 
vinsten kommer sedan att beräknas som skillnaden mellan kostnaden för solfångarsystemet jämfört med 
om energin skulle köpas in med befintligt sätt. 

Priser för bränslen och el kommer att ställas in med månatliga värden. Detta för att representera 
fluktuationerna som inträffar under året. Energipriserna under livslängden antas även förändras i samma 
takt som priserna i Figur 15. 

3.1.2.1  Nuvärdesmetoden 

Denna metod innebär att alla in- och utbetalningar jämförs vid investeringstillfället. När denna metod 
tillämpas kommer vinsten antas vara konstant under kalkylens livslängd. För att sedan jämföra 
investeringen mot den ackumulerade vinsten måste de årliga vinsterna multipliceras med en 
kompenserande faktor. Faktorn beror av kalkylräntan, som är ett avkastningskrav på det investerade 
kapitalet, och kalkylens livslängd. Den kompenserande faktorn presenteras i ekvation 39, där kalkylränta 
ska vara i decimalform, och lönsamheten av en investering presenteras i ekvation 40. Ett system är en 
lönsam investering om resultatet från ekvation 40 har ett värde över 1 (Olsson och Skärvad 2010). 
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𝑒 = 1
(1+𝐾𝑅)𝐿−𝑖      (39) 

𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡 = 𝑒 ∙ �Å𝑝 − Å𝑙�
1

+ 𝑒 ∙ �Å𝑝 − Å𝑙�
2

+ ⋯ + 𝑒 ∙ �Å𝑝 − Å𝑙�
𝑛

− 𝑠 (40) 

Där: 
𝑒: 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 [−]  
𝐿: 𝐿𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 [Å𝑟]  
𝐾𝑅: 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 [%]  
𝑖: 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [%]  
Å𝑝: Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑒𝑓𝑖𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 [𝑆𝐸𝐾/Å𝑟]  
Å𝑙: Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑡 [𝑆𝐸𝐾/Å𝑟]   
𝑠: 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 [𝑆𝐸𝐾]   

3.1.2.2 Payback 

Payback-metoden används i denna rapport för att uppskatta hur lång tid det tar innan investeringen har 
återbetalat sig själv. Beräkningen utförs utan hänsyn till ränta eller livslängd och resultatet är positivt om 
återbetalningstiden är kortare än den antagna livslängden. Beräkning av detta värde visas i ekvation 41 
(Olsson och Skärvad 2010). 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = 𝑠
�Å𝑝−Å𝑙�

    (41) 

3.1.3 Koldioxidekvivalens beräkningsmodellen 

Utöver beräkningar angående de ekonomiska besparingar samt reduceringen av externt tillförd energi 
kommer även Excelmodellen att utföra en koldioxidanalys. Analysen omvandlar solpanelernas årliga 
gynnsamma energi till den mängd koldioxid som det tidigare installerade systemet hade producerat vid 
samma mängd energi. Produktionssättet för värme eller kyla avgör hur mycket koldioxid som släpps ut för 
att uppnå en viss mängd gynnsam energi. Skillnaden i koldioxidutsläpp mellan sex olika energikällor i 
Sverige beskrivs i Tabell 4.  

Tabell 4 beskriver den mängd koldioxid ett specifikt bränsle avger för att producera en kWh användbar energi (Arias 
2012; Sollentuna Energi 2013a, 2013b).  

Energislag kgCO2/kWh 

Elektricitet 0,041 

Fjärrkyla 0 

Fjärrvärme 0,023 

  
För att beräkna den totala reduceringen av koldioxidutsläpp kommer byggnadens samtliga energislag att 
ingå i kalkylen. I de fall där solpanelerna ersätter flera energislag ska ett antagande göras, där de olika 
energislagen tilldelas en procentandel av solpanelernas totala reducering i energi. Utöver detta behöver 
även driften av solkretsen räknas in. Energin som går åt för att driva pumpar och andra komponenter 
kommer inte att bidra till en reducering och behövs därmed avlägsnas. Hur detta utförs beskrivs i ekvation 
42. 

𝐶𝑂2𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑊𝑠𝑜𝑙𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑟 ∙ (1 − 𝑎𝑎𝑒𝑙) ∙ ∑ �𝐶𝑂2𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 ∙ 𝑎𝑎𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒�
𝑛

𝑛
𝑛=1    (42) 

Där: 
𝐶𝑂2𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛: Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑘𝑔𝐶02/å𝑟]  
𝑊𝑠𝑜𝑙𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑟: Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑓𝑟å𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 [𝑘𝑊ℎ/å𝑟]   
𝑎𝑎𝑒𝑙: 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑊ℎ𝑠𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒 [𝑘𝑊ℎ𝑒𝑙/𝑘𝑊ℎ𝑠𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒]   
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𝐶𝑂2𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒: 𝑈𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑓𝑟å𝑛 𝑒𝑡𝑡 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑡 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 [𝑘𝑔𝐶𝑂2/𝑘𝑊ℎ]   
𝑎𝑎𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒: 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 det 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑏ä𝑟𝑛𝑠𝑙𝑒𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑓𝑟å𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑒𝑟 [%]  

För att skapa en tydligare jämförelse kommer även liknelser, för hur mycket en annan aktivitet skulle 
behöva utföras för att uppnå samma mängd utsläpp, att presenteras. Första liknelsen beskriver hur långt 
en bil med ett konstant värde för koldioxid per kilometer behöver åka för att producera lika mycket 
koldioxid som solpanelerna reducerade. Distansen översätts sedan till antal varv runt jorden och 
beräkningen beskrivs i ekvation 43.  

 𝐽𝑉 =
𝐶𝑂2𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛

𝐶𝑂2𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛∙𝑟𝑗𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛
      (43) 

Där: 
𝐽𝑉: 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑣 𝑟𝑢𝑛𝑡 𝑗𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 [𝑣𝑎𝑟𝑣/å𝑟]  
𝐶𝑂2𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛: 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑓𝑟å𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛 [𝑘𝑔𝐶𝑂2/𝑘𝑚]  
𝑟𝑗𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛: 𝐽𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 𝑣𝑖𝑑 𝑒𝑘𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟𝑛 [𝑘𝑚]  

Den andra liknelsen beskriver hur många personers årliga koldioxidutsläpp reduktionen motsvarar. Här 
används medelvärden för en invånares årliga koldioxidutsläpp i ett land eller ett område. Uträkningen 
beskrivs i ekvation 44.  

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 =
𝐶𝑂2𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛
𝐶𝑂2𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒

      (44) 

Där: 
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟: 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟𝑠 å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑘𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 [𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙]  
𝐶𝑂2𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒: 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 [𝑘𝑔𝐶𝑂2/å𝑟]   

3.2 TRNSYS 17 
Programmet som används för de slutgiltiga energiberäkningarna i detta projekt är TRNSYS version 17. 
Programmet utvecklades år 1974 i USA och har uppdaterats ett flertal gånger och används idag över hela 
världen primärt för solsystemsimuleringar.  Det finns flera olika delar i TRNSYS 17 som används för olika 
områden, alltifrån simulering av en byggnad till simulering av det specifika solenergisystemet. Den sist 
nämnda punkten är den del av programmet som detta projekt enbart kommer att använda och kallas för 
”Simulation Studio”. Fördelen med TRNSYS 17 jämfört med andra program, är att det har en modulär 
struktur, vilket innebär att det går att designa system med väldigt stor variation. Olika enheter, kallade 
”types”, länkas ihop genom att låta utdata från den ena enheten bli indata hos den andra. Beräkningarna 
utförs sedan iterativt inom det tidssteg som användaren har ställt in (Kjellsson 2009).  

De olika enheterna i programmet kan ses som svarta lådor i vilka data förs in och uträknade värden 
kommer ut, utan att användaren nödvändigtvis behöver veta hur beräkningarna har gått till.  Om 
användaren vill veta exakt hur programmet räknar ut olika värden i varje enhet, finns beskrivningar och 
ekvationer i del 4 av manualen i TRNSYS 17 (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et al. 2012a). 

I följande lista kommer de vanligaste komponenterna som kommer att användas under simuleringarna i 
detta projekt att beskrivas (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et al. 2012b). 

• Pump: Det finns huvudsakligen två olika sorters pumpar; de med konstant eller varierat flöde. 
Båda ställs in med ett maximalt flöde, maximal effekt och en verkningsgrad. Programmet 
beräknar även hur stor del av tillförd energi till pumpen som fluiden tar upp som värme. En 
kontrollsignal avgör flödeshastigheten och beroende på pumpsort hanteras signalen olika. En 
pump med konstant flöde är antingen helt på eller helt av. Om kontrollsignalen är under 0,5 är 
den avstängd och på vid högre värden än 0,5. För en pump med variabelt flöde följer flödet 
kontrollsignalen proportionellt, där exempelvis en kontrollsignal på 0,5 innebär hälften av det 
maximala flödet. 
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• Solfångare: Solfångarna i TRNSYS 17 använder en effektivitetsmodell av andra graden för att 
beräkna hur de fångar upp solenergin. Modellen grundas på samma grundläggande matematiska 
beräkning som den som används i Excelmodellen. Modellen gäller både för plana solfångare och 
vakuumrör. Solfångarna kommer att ställas in med rätt total area och antal enheter i serie. Hur 
många serier som är inkopplade parallellt finns ingen inställning för, men detta kompenserar 
programmet med hjälp av en annan enhet som beräknar skuggning mellan raderna. Med andra 
ord hanterar denna enhet hur antal rader påverkar instrålningen för hela anläggningen. 

• Väder: Den väderdata som kommer att användas är den som redan finns  i programmet. Här kan 
det finnas en felfaktor då programmet tillhandahåller väderdata från Arlanda flygplats och inte 
Sollentuna där objektet finns. 

• Rör: Rören som simuleras i TRNSYS 17 används endast för att beräkna värmeförluster vid 
transporten av fluiden.  

• Ventiler: I simuleringarna kommer tre olika sorters ventiler att användas. Den första är en 
trevägsventil vars uppgift är att blanda inkommande flöden med olika temperaturer för att uppnå 
önskad sluttemperatur. Den andra ventilen är en uppsamlingsventil som samlar upp två flöden 
med potentiellt olika temperaturer och ger ut ett flöde med en temperatur. Den sista är en 
säkerhetsventil, som släpper ut energi om fluiden börjar koka. Kokpunkten ställs in av 
användaren och utsläppet utförs utan att massflödet påverkas i systemet. 

• Differens kontroller med hysteres: Denna kontroll använder sig av en hysteres för att undvika att 
kontrollsignalen oscillerar, och kan endast skicka signaler mellan 0 och 1. Detta gör den genom att 
subtrahera två olika variabler och jämföra differensen mot två satta värden. Det första värdet är 
det värde som differensen måste överstiga, om kontrollsignalen tidigare var 0, för att 
kontrollsignalen ska bli 1. Det andra värdet är det värde som differensen inte får understiga, om 
kontrollsignalen tidigare var 1, för då blir kontrollsignalen 0.  

• Iterativ kontroller: Denna kontrollerar en variabel y mot ett önskat värde på samma variabel och 
hur den förändras enligt en annan variabel x. Denna kontroll är inte begränsad till 0 och 1, utan 
kan uppnå värden som ligger utanför spannet. 

• Ackumulatortank: Ackumulatortankar i TRNSYS 17 arbetar med hjälp av att dela in sig i 
sektioner, där vardera sektion har en homogen temperatur och det är via dessa som stratifiering 
simuleras. Användaren bestämmer själv storleken och mängden på dessa sektioner. Den 
ackumulatortank som är tänkt att användas i simuleringarna har en ohomogen värmeförlust till 
omgivningen där varje sektion har sin egen förlust. Den kommer även att variera beroende på var 
den uppvärmda fluiden kommer att gå in i tanken. Tanken skickar in fluiden i den sektion som 
har närmast temperatur relativt den uppvärma fluiden. Detta är för att uppnå maximal 
stratifiering. 

• Värmeväxlare: Primärt kommer motströmsvärmeväxlare att användas i modellerna i detta projekt. 
Dessa beter sig i TRNSYS 17 nästan exakt som den beskrivna uträkningen i kapitel 2.5.6. 

• Extern värmepanna eller värmare: Den externa uppvärmningen används efter solkretsen för att 
lägga in den sista mängd energi som krävs, för att uppnå önskad temperatur. Denna arbetar med 
en maximal värmekapacitet, som kommer i detta projekt att sättas till oändligt stor. Därmed 
kommer alltid korrekt temperatur att avges likväl som att det går att läsa av exakt hur mycket 
extern värme som kommer att krävas efter solfångaren under hela simuleringen. 

• Ekvationer: Det går att föra egna in ekvationer i TRNSYS 17. Dessa kommer att användas för att 
kompensera, alternativt omvandla värden, när TRNSYS 17 ingående komponenter inte räcker till. 
I princip går det att bygga upp helt egna enheter med hjälp av ekvationsenheterna.  

• Excellänk: Det går att föra in länkar mellan TRNSYS 17 och separata Excelprogram. 
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Via att använda TRNSYS 17 kommer uppskattad energi, temperatur och verkningsgrader för varje tidssteg 
under ett år att beräknas. Detta är de resultat som önskas av programmet och kommer att användas för de 
slutgiltiga jämförelserna av de olika användningsområdena. Resultaten kommer även att användas både för 
att få fram värden för de ekonomiska beräkningarna likväl som finslipning av designen.  

3.3 Modell av Sollentuna sjukhus 
Information som finns angående sjukhusets energibehov kommer behövas översättas till en form som 
TRNSYS 17 kan hantera. Hur detta görs förklaras i detta kapitel. 

3.3.1 Inköpt effekt 

Den data som finns om energibehovet för Sollentuna sjukhus kommer i formen av köpt energi per månad 
under två år. Informationen är indelad i två delar; total värme och värme till bassängerna som kan ses i 
Bilaga C. För att informationen ska kunna användas behöver den delas in i tre delar; rumsvärme, bassäng 
och varmvatten. Alla beräkningar som utförs nedan görs på det genomsnittliga värdet av de två åren. 

Det dagliga varmvattenbehovet antas vara konstant under året och fås fram genom att använda 
värmebehovet för juli månad. Under denna månad finns det inget behov av varken värme till radiatorerna 
eller ventilationen, enligt given information över uppvärmningen. Därför kan varmvattenbehovet fås fram 
om det totala behovet subtraheras med bassängens behov. Den kvarvarande värmen är både radiator och 
ventilationsvärme. För att få fram andelen radiatorvärme multipliceras den totala rumsvärmen med den 
faktor radiatorvärme som ett exempelsjukhus i Stockholms län har, vilken är 0,8 (Energimyndigheten 
2008). Resultatet av dessa uträkningar kan ses i Tabell 5, variationen av varmvattenbehovet härstammar 
från de olika antal dagar varje månad består av. 

Tabell 5 visar det uppskatta värmebehovet för sjukhusets olika områden. 

Totalt 
[kWh] 

Bassäng 
[kWh] 

DHW 
[kWh] 

Radiatorvärme 
[kWh] 

Ventilationsvärme 
[kWh] 

2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 
360 600 12 200 36 900 248 800 62700 
363 800 11 500 33 300 254 800 64200 
290 600 11 200 36 900 193 700 48800 
210 000 10 900 35 700 130 600 32800 
133 800 12 100 36 900 67 700 17100 
78 400 8 200 35 700 27 600 6900 
39 400 2 600 36 900 0 0 
65 800 10 200 36 900 14 900 3800 
107 400 11 200 35 700 48 400 12100 
213 600 11 800 36 900 131 700 33200 
258 400 12 700 35 700 167 800 42200 
339 700 13 200 36 900 231 300 58300 

 
Energibehovet kommer nu behöva omvandlas till en effekt för att beräkningar ska kunna göras. Detta 
görs genom att anta en konstant effekt under varje månad, vilket resulterar i tolv olika effekter under året.  
Detta görs enligt ekvation 45. 
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�̇�𝑘ö𝑝𝑡 = 𝑄𝑘ö𝑝𝑡

𝑡𝑖𝑑
       (45) 

Där: 
�̇�𝑘ö𝑝𝑡: 𝑈𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑘ö𝑝𝑡 𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 [𝑘𝑊]  
𝑄𝑘ö𝑝𝑡: 𝐾ö𝑝𝑡 𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 [𝑘𝑊ℎ]    
𝑡𝑖𝑑: 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 [ℎ]    

Resultaten av ekvation 45 för varje månad är de effekter som kommer tillämpas vid de fortsatta 
uträkningarna för varmvatten och rumsvatten i kommande kapitel. 

Kylbehovet för sjukhuset är resultatet av en simuleringen utförd hos Sweco. Resultatet av denna kan ses i 
Tabell 7. 

3.3.2 Varmvattensystemets temperaturer och flöden 

Vid beräkningar kan TRNSYS 17 inte använda effekt som en ingående parameter och därför behöver 
värmebehovet omvandlas till ett massflöde och en temperaturdifferens, vilket görs enligt ekvation 30.  

Temperaturerna på vattnet som går in och ut ur uppvärmningssystemet är kända. De temperaturer som 
går in i systemet är de samma som används i Excelmodellen för liknande beräkningar. Den temperatur 
som går ut ur systemet är satt till 65 ℃, enligt sjukhusets nuvarande system. Därmed kan massflödet 
beräknas och TRNSYS 17 kan hantera behovet.  

3.3.3 Rumsvärmens temperaturer och flöden 

Informationen om Sollentuna sjukhus saknar data om returtemperaturen i radiatorsystemet. Det finns 
däremot information om framledningstempraturen som en funktion av utomhustemperaturen, denna visas 
i Figur 27. 

 
Figur 27 visar punktvärden för framledningstemperaturen. 

För att radiatorsystemet och därmed rumsvärmen ska kunna representeras väl i simuleringarna måste 
returtemperaturen uppskattas. Detta skulle kunna göras med specifika metoder framtagna för att få fram 
båda kurvorna. En sådan metod utgår från att både returtemperaturen och framledningstemperaturen ska 
vara kända vid den dimensionerande utomhustemperaturen. Därefter kan kurvor fås fram för resterande 
temperaturer (Claesson 2011b). 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Fr
am

le
dn

in
gi

ng
st

em
pe

ra
tu

r [
℃

] 

Utomhustemepratur [℃] 



-47- 
 

Dock så saknades även denna information och försök att uppskatta värden vid denna punkt gav kurvor 
som skilde sig avsevärt från de givna värdena för framledningstemperaturen. Därmed tillämpas en annan 
metod. För att uppskatta returtemperaturen kommer en konstant temperaturdifferens att antas (Wallin 
2013). Värdet på denna kommer vara den genomsnittliga temperaturdifferensen för Rosenlunds sjukhus, 
värden för denna visas i Tabell 6. Sjukhuset använder sig av fyra olika delsystem, vardera olika 
temperaturdifferenser.  

Tabell 6 visar de upptagna temperaturdifferenserna för radiatorsystemet i Rosenlunds sjukhus (Wallin 2005). 

System Utomhustemperatur Temperaturdifferens mellan 
framlednings- och 
returtemperaturen 

1 -3 ℃ 7 ℃ 

2 -3 ℃ 10 ℃ 

3 -3 ℃ 13 ℃ 

4 -3 ℃ 9 ℃  

1 -13 ℃ 8 ℃  

2 -13 ℃ 9 ℃ 

3 -13 ℃ 14 ℃ 

4 -13 ℃ 9 ℃ 

 
Resultaten blir en temperaturdifferens på 9,9 ℃. Båda temperaturernas punktvärden uppskattas sedan 
med Excel till tredjegradensfunktioner av utomhustemperaturen, dessa kan ses i ekvation 46 och 47.  

𝑡𝑓𝑟𝑎𝑚 = −0,0003𝑡𝑢𝑡𝑒
3 − 0,0172𝑡𝑢𝑡𝑒

2 − 1,1705𝑡𝑢𝑡𝑒 + 51,075  (46) 

𝑡𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 = −0,0003𝑡𝑢𝑡𝑒
3 − 0,0172𝑡𝑢𝑡𝑒

2 − 1,1705𝑡𝑢𝑡𝑒 + 41,2  (47) 

Där: 
𝑡𝑓𝑟𝑎𝑚: 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 [℃]  
𝑡𝑢𝑡𝑒: 𝑈𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 [℃]    
𝑡𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟: 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 [℃]    

För att få ett massflöde, vilket TRNSYS 17 behöver, kommer sedan ekvation 30 att tillämpas. 

3.3.4 Kylsystemets behov 

Kylbehovet kommer att uppskattas med hjälp av två olika källor; en simulering av Sollentuna sjukhus 
utförd av Sergio Arus och data från Nya Karolinska Sjukhuset. Data från NKS används för att uppskatta 
kylbehovet per areaenhet och år. Den area som multipliceras med dessa värden är Atemp. Denna definieras 
som den area innanför temperaturskalet vars temperatur regleras och är över 10 ℃ (Boverket 2013). I 
detta fall är Atemp därmed brutto arean för byggnaden subtraherat med garagets area, med andra ord 39200 
m2 (Arus 2013). 

Kylbehovet delas in i två delar; processkyla som kan antas vara konstant och jämt utspridd över året och 
komfortkyla som kommer att följa profilen av Sollentuna Sjukhus, som presenteras som procent av det 
totala komfortbehovet i Tabell 7 (Arus 2013). 
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Tabell 7 visar komfortkylans profil (Arus 2013). 

Månad Andel av det totala komfortbehovet 

Januari 0 % 

Februari 0 % 

Mars 0 % 

April 0 % 

Maj 6 % 

Juni 42 % 

Juli 26 % 

Augusti 24 % 

September 2 % 

Oktober 0 % 

November 0 % 

December 0 % 

 
Vardera del av kylbehovet beräknas månatligt enligt ekvationerna 48 och 49 (Arus 2013). 

𝑄𝑘𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡 = 𝑞𝑘𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡 ∙ 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ 𝑎𝑎𝑘𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡 ∙ 𝑛
𝑛𝑡𝑜𝑡

   (48) 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 = 𝑞𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 ∙ 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ 𝑛
𝑛𝑡𝑜𝑡

    (49) 

Där: 
𝑄𝑘𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡: 𝐾𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡𝑘𝑦𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑓ö𝑟 𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑚å𝑛𝑎𝑑[𝑘𝑊ℎ]  
𝑞𝑘𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡: 𝑈𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡𝑘𝑦𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 𝑜𝑐ℎ å𝑟[𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝑜𝑐ℎ å𝑟]    
𝑓𝑘𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡: 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑣 å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡𝑘𝑦𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑓ö𝑟 𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑚å𝑛𝑎𝑑 [−]  
𝑛: 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑓ö𝑟 𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑚å𝑛𝑎𝑑 [−]    
𝑛𝑡𝑜𝑡: 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑓ö𝑟 𝑒𝑡𝑡 å𝑟 [−]    
𝑄𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠: 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑘𝑦𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑓ö𝑟 𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑚å𝑛𝑎𝑑[𝑘𝑊ℎ]  
𝑞𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠: 𝑈𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑘𝑦𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 𝑜𝑐ℎ å𝑟[𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝑜𝑐ℎ å𝑟]     

De båda konstanterna för kylbehovet per areaenhet och år är 40 kWh/m2 och år för process kyla och 24 
kWh/m2 och år för komfortkyla (Arus 2013). Ovanstående ekvationer används för att beräkna de 
månatliga behoven som sedan omvandlas till ett genomsnittligt effektbehov per månad. Detta behov 
presenteras i Figur 28. 
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Figur 28 visar effektbehovet av kyla per månad. 

För att använda kylbehovet i TRNSYS 17 kommer det att omvandlas till en temperaturdifferens och ett 
massflöde, enligt ekvation 30. I detta fall kommer temperaturerna att gå från 18 ℃ till 8 ℃ (Arus 2013). 

3.3.5 Energipriser 

Sjukhuset använder sig av leverantören Sollentuna Energi för både el och fjärrvärme. Det är dock okänt 
om vad de har för exakt avtal när det gäller priset per kWh. Därför kommer de priser som gäller för nya 
avtal med samma leverantör i år att användas för dessa. Endast pris per uppköpt kWh är relevant, därmed 
kommer inga abonnemangseffekter att beräknas eller tas med då dessa antas vara samma både före och 
efter att solfångarinstallation har konstruerat. Det antas även att Sollentuna sjukhus använder sig av ett 
rörligt pris för sin el, vilket innebär att priset kommer at variera för varje månad under ett år.  

Då sjukhuset inte har något utvecklat kylsystem idag kommer det antas att fjärrkyla kommer att användas 
för att uppnå de uppskatta kylbehoven. Sollentuna Energi har ett fjärrkylnät, men priset för att använda 
detta är okänt. Därför kommer Norrenergis, en annan leverantörs, priser att tillämpas här. Detta är ett 
företag som arbetar i norra Stockholm och har ett mindre fjärrkylanät i Sollentuna (Norrenergi 2013b). 

Priset per kWh fjärrkyla består av två delar, en avgift för den faktiska energin och en avgift för den mängd 
fluid som måste transporteras till undercentralen. Den sist nämnda finns bara från och med maj till och 
med september och måste omvandlas till ett pris per kWh uppköpt fjärrkyla för just detta sjukhus. 
Leveratören önskar att fluiden ska ha en temperaturdifferens på 10 ℃ i undercentralen. Den specifika 
värmekapaciteten antas ha ett konstant värde på 4,19 kJ/(kgK). Priset per kubikmeter är 0,88 SEK 
(Norrenergi 2013a). Detta innebär att volymflödet för varje sekund kan beräknas enligt ekvation 38 enligt 
de uppskattade effektbehoven i Figur 28. Därefter beräknas den totala mängden fluid genom att 
multiplicera fluiden med antalet sekunder för vardera månad. Resultatet visas i Tabell 8. 
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Tabell 8 visar den mängd fluid som behövs för att uppnå kylbehoven. 

Månad Flöde [kg/s] Total mängd [m3] 

Maj 6,1 16300 

Juni 17,5 45300 

Juli 11,9 32000 

Augusti 11,4 30500 

September 5,0 13000 

 

Nu kan flödesavgiften per kWh fjärrkyla beräknas genom att multiplicera volymspriset med kvoten mellan 
den totala mängden fluid och det totala kylbehovet. Resultatet blir att flödeavgiften är 0,076 SEK/kWh 
fjärrkyla. Denna kommer att adderas på energiavgiften för att få det total fjärrkylapriset. 

Samtliga priser presenteras i Tabell 9. Elpriset inkluderar elcertifikat, energiskatt och moms. Samtliga 
priser antas vara konstanta för alla år. 

Tabell 9 presenterar energipriserna, moms är inkluderad (Norrenergi 2012; Sollentuna Energi 2013c, 2013d). 

 Månad El 
[SEK/kWh] 

Fjärrvärme 
[SEK/kWh] 

Fjärrkyla 
[SEK/kWh] 

Januari 0,89 0,73 0,18 
Februari 1,10 0,73 0,18 
Mars 0,78 0,73 0,18 
April 0,80 0,61 0,18 
Maj 0,79 0,61 0,48 
Juni 0,76 0,61 0,48 
Juli 0,60 0,61 0,48 
Augusti 0,74 0,61 0,48 
September 0,77 0,61 0,48 
Oktober 0,83 0,61 0,18 
November 0,82 0,73 0,18 
December 0,94 0,73 0,18 

3.4 Pump och Rörval 
För att bestämma vilken pump och vilka dimensioner rören ska ha kommer det totala massflödet och 
önskad tryckförlust per meter rörlängd att vara dimensionerande faktorer. Via simuleringar i TRNSYS 17 
kommer massflödet att bestämmas och önskad tryckförlust per meter rörlängd kommer att vara enligt de 
riktvärden som beskrivs i kapitlet 2.5.1. För att uträkningarna ska vara genomförbara måste ekvationer 
som endast beror av dessa faktorer härledas och användas. 

Grundekvationen för tryckfall per meter rörlängd beskrivs i ekvation: Flöde Genom Rör och Kanaler. I 
ekvationen är hastigheten en variabel, som måste ersättas. Via en enhetsanalys kan den omvandlas till 
massflödet, som är känd och innerdiametern som är sökt. Detta beskrivs i ekvation 50. 
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      (50) 

Där: 
𝐴: 𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎𝑛 𝑖 𝑟ö𝑟𝑒𝑡 [𝑚2]  
𝑑𝑖: 𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑟ö𝑟𝑒𝑡 [𝑚]  

Vidare beror tryckförlusterna på friktionsförlusterna som uppstår när en fluid flödar i ett rör. Dessa 
förluster beror av friktionsfaktorn, som är en funktion av Reynolds tal och rörets innerdiameter. Denna 
beskrivs i ekvation 51 (Bohdanowicz och Havtun 2011).  
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Där: 

𝑓: 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 [−]  
𝑦: 𝑌𝑡𝑔𝑟𝑜𝑣ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 [𝑚]  
𝑅𝑒: 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠 𝑡𝑎𝑙 [−]  

Om hastigheten och friktionsfaktorn ersätts i ekvation 22 blir resultatet ekvation 52. 
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Där: 
∆𝑝𝑓𝐹

𝐿
: 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 [𝑃𝑎/𝑚]  

Med massflödet och tryckförlusten per meter rörlängd kan en innerdiameter av röret bestämmas vilket 
måste göras via iteration. Itereringen kommer att leta efter en innerdiameter som uppfyller de satta 
villkoren på flöde och tryckförluster.  

Med en teoretisk innerdiameter bestämd kommer en riktig att väljas, genom att jämföra den teoretiska mot 
ett urval av riktiga dimensioner. Valet kommer att bli den dimensionen som är närmast den beräknade. Ett 
krav är dock att den verkliga rördimensionen ska vara större än eller exakt samma som den beräknade, då 
kommer flödet inte kunna överstiga tryckfallskravet.  

När rördimensionerna är valda kommer det verkliga tryckfallet att beräknas genom ekvation 52, men nu 
med kända innerdiameter och massflöden.  

Utöver tryckförlusterna som uppstår av friktionen kommer även punktförluster att inkluderas. 
Punktförlusterna kommer finnas i krökar, när flödet separerar eller samlas och i komponenterna som finns 
i systemet. Alla dessa kommer att summeras och adderas till den totala tryckförlusten som skapades av 
strömningen. 

Med känd total tryckförlust kan en pump väljas. I kapitlet 2.5.2 är pumpkurvor beskrivna, som beror av 
uppfordringshöjden och volymflödet. Uppfordringshöjden är ett sätt att beskriva tryckförlusten som 
uppstår i systemet. I ekvation 54 beskrivs hur uppfordringshöjden beräknas (McQuiston et al. 2005). 
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𝐻 = 𝑝1−𝑝2
𝑔∙𝜌

+ 𝑣�1
2−𝑣�2

2

2∙𝑔
+ (𝑧1 − 𝑧2)     (54) 

Där: 

𝐻: 𝑈𝑝𝑝𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠ℎö𝑗𝑑 [𝑚]  
𝑝: 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘 [𝑃𝑎]  
𝑔: 𝑇𝑦𝑛𝑔𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 [𝑚/𝑠2]  
�̅�: 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑖 𝑟ö𝑟𝑒𝑡 [𝑚/𝑠]  
𝑧: 𝐻ö𝑗𝑑 [𝑚]  

Med uppfodringshöjden bestämd för ett visst volymflöde kan en pump väljas via tillverkarens 
dimensioneringsprogram. Programmen tar in de nämnda parametrarna och väljer sedan ut den pump vars 
pumpkurva ger den högsta verkningsgraden.  

3.5 Expansionskärl 
När rörets innerdiameter är känd för alla delar av systemet kommer expansionskärlets volym att kunna 
beräknas. För att använda ekvation 36 behöver fluidens totala volym i systemet vara känd. Volymen 
kommer att beräknas i två delar för att sedan summeras till en gemensam total volym.  

Första delen är att beräkna hur stor volym vätska solfångarna kommer att gemensamt innehålla. Denna 
volym beräknas via tillverkarens egen data per solfångare. Detta multipliceras sedan med antalet solfångare 
i systemet, vilket beskrivs i ekvation 55. 

𝑉𝑠𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑠𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒 ∙ 𝑛𝑠𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒    (55) 

Där: 
𝑉𝑠𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒: 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑎 ℎ𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒 [𝑚3]  
𝑛𝑠𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒: 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑖 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑡  

Andra delen är att beräkna rörens totala volym vätska. Via tryckförlusterna kommer varje segments 
innerdiameter i systemet att bestämmas. Varje segments volym kan då beräknas som dess längd 
multiplicerat med dess rörs innerarea. Därefter summeras alla segment och den totala volymen för den 
andra delen uppnås, vilket beskrivs i ekvation 56. 

𝑉𝑟ö𝑟𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 = ∑ �𝐿 ∙ 𝜋∙𝑑𝑖
2

4
�

𝑛
𝑛
𝑛=1     (56) 

Där: 

𝐿: 𝑅ö𝑟𝑙ä𝑛𝑔𝑑 [𝑚]  

Med systemets totala volym beräknades expansionskärlets volym med ekvation: Expansionskärl. Vid en 
kontroll med tillverkarens egen ekvation för att beräkna volymen i expansionskärlet framgick det att den 
generella formeln gav en 10-20% mindre volym. För att säkerställa att kärlet inte underdimensioneras 
valdes därför tillverkarens ekvation, som beskrivs i ekvation 57 (Viessmann 2008). 
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𝑉𝑁 = (𝑉𝑉+𝑉2+𝑛∙𝑉𝐾)∙(𝑝𝑒+1)
𝑝𝑒−𝑝𝑠𝑡

      (57) 

Där: 

𝑉𝑁: 𝑀ä𝑟𝑘𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑓ö𝑟 𝑑𝑒𝑡 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘ä𝑟𝑙𝑒𝑡 [𝑙]  
𝑉𝑉: 𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣 (ℎä𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚) [𝑙]  
𝑉𝐴: 𝑉ä𝑡𝑠𝑘𝑒𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑖 ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 [𝑙]  
𝑉2: 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛[𝑙]  
𝑝𝑒: 𝑀𝑎𝑥 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 [𝑏𝑎𝑟]  
𝑝𝑠𝑡: 𝐾𝑣ä𝑣𝑔𝑎𝑠𝑓ö𝑟𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 𝑖 𝑑𝑒𝑡 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘ä𝑟𝑙𝑒𝑡 [𝑏𝑎𝑟]  
𝑛: 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒 [𝑠𝑡]  
𝑉𝐾: 𝑆𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑙]  

3.6 Metod 
Som tidigare beskrivet i detta kapitel kommer ett flertal program att användas för att uppnå de mål som 
projektet har. I detta kapitel kommer metoden om hur data behandlas i respektive program, likväl som 
den ordning som programmen används. Utöver detta kommer även tillvägagångssättet för hur 
dimensioneringen av vissa komponenter utförs att beskrivas. 

Efter att en principskiss över ett system har skapats, kommer de ingående komponenterna dimensioneras 
enligt vilket användningsområde den specifika lösningen ska hantera. Valen av användningsområden 
förklaras i kapitel 4 och är baserade på litteraturstudien och tester i Excelmodellen. Här är det första steget 
att beräkna den solfångararea som behövs för att uppnå ett givet mål i förhållande till byggnadens behov 
inom det valda användningsområdet. Arean är bunden till specifikationerna hos varje solfångare (Rydgren 
2013).  

För att i ett tidigt stadie kunna välja ut lämpliga solfångare kommer Excelprogrammet att användas mot 
den databas som finns på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP:s hemsida. Den parametern som kan avgöra 
den slutgiltiga solfångararean är den tillgängliga ytan på byggnaden. Detta är på grund av att den yta som 
estimeras vara nödvändig för att uppnå önskad effekt inte alltid är tillgänglig på byggnaden (Rydgren 
2013). Den yta som anses finnas är takets area. Solfångare installerade på taket har vanligen högre 
värmeproduktion per solfångarenhet och år än om de var placerade utmed fasaden. Dessutom är de 
billigare att installera. Integrerade solfångare skulle dock ha varit värt att undersöka om fasaden skulle 
bearbetas eller bytas då detta drar ned priset (Andrén 2013). 

Många andra komponenter är bundna antingen till valet av solfångare eller till dess totala area (Rydgren 
2013). Med känd solfångare och totalarea kan därför ackumulatortankens storlek väljas, se kapitel 2.5.7 för 
detaljer, och dess isolering kommer antas vara 0,16 W/m2K, enligt tidigare riktvärde.  

En komponent som väljs ut separat är värmeväxlarna. Denna väljs ut med SWEP’s, en tillverkare av 
värmeväxlare, eget program SSP G7. De värmeväxlare som väljs är de som uppnår de satta målen och de 
som har lägst pris och lägst tryckförlust. De satta målen beskrivs i samband med systemlösningarna. 

Flödet genom solfångarna testas i TRNSYS 17 och ska möta två kriterier; systemet ska i slutet av året ha 
gett ifrån sig högst mängd värme och temperaturer får aldrig överstiga en satt säkerhetsmarginal. Det 
sistnämnda kriteriet är för att Locum inte vill förlora uppfångad värme med exempelvis en kondensor och 
om systemet håller sig under de givna säkerhetsmarginalerna kommer detta aldrig att behövas. Testerna 
kommer att utföras genom att först anpassa systemen för ett exempelflöde. Därefter kommer olika flöden 
att testas i systemen. Det flöde som bäst uppföljer kriterierna kommer därefter att gå vidare till nästa steg, 
där systemet anpassas för detta flöde. Nu testas systemen igen och detta fortskrider tills det att cykeln 
bryts, på grund av att antingen ett ultimat flöde har funnits eller då skillnaden i värme mellan det gamla 
och nya optimala flödet är under 1 %. Efter att ett flöde bestämts för solfångarkretsen kommer en 
värmeväxlare att anpassas efter flödet, enligt SSP G7.  
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Ett känt flöde i systemet gör att rören kan dimensioneras, enligt kapitel 3.4. Med ett känt flöde och kända 
rördimensioner kommer det totala tryckfallet beräknas och lämplig pump väljas, se kapitel 3.4. 
Komponenter kommer alltid överdimensioneras om det inte finns en komponent med rätt egenskaper. 

Med kända komponenter kan systemet nu simuleras mer noggrant. TRNSYS 17 kan till skillnad från Excel 
beräkna flera olika fenomen och komponenter, så som värmelagring, styrsystem och påverkan på fluiden 
av olika komponenter. Detta är den slutgiltiga simuleringen i TRNSYS 17 för en given lösning och 
kommer att användas som resultatet i ett energimässigt perspektiv. 

Denna information kommer därefter att införas i Excel för att beräkna koldioxidekvivalensen och 
ekonomin. Även ett mer exakt flödesschema över systemet kommer nu göras i AutoCAD 2012. 
Resultaten kommer slutligen att jämföras och diskuteras i respektive kapitel. 
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4 Utvalda användningsområden 
I detta kapitel kommer de olika lösningarna som har valts ut och beräknats i projektet att presenteras och 
förklaras. Även de komponenter som har valts att användas kommer att presenteras här. För mer 
information om dessa finnas i kapitel 5.1 och i deras produktblad i deras respektive bilagor. Även en mer 
detaljerad version av en praktisk styrning av systemen finns i kapitel 5.1.5. Denna förklarar hur systemen 
skulle styras i verkligheten, den som finns i nedanstående underrubriker behandlar endast systemen i 
TRNSYS 17. 

Den första lösningen är ett solfångarsystem avsedd för varmvattenproduktion. Skälet till detta val är att 
det är den vanligaste lösningen och att den därför fungerar bra som referensfall mot övriga lösningar. 

Den andra lösningen är ett kombinationssystem i vilken både rumsvärme och varmvatten produceras. 
Valet bakom denna är i stor del baserad på den studie som är beskriven i kapitel 2.4.2.1, som indikerar 
bättre prestanda för systemlösningen. Även om systemet är effektivare ur ett energiperspektiv kommer 
ekonomin påverka slutresultatet. Lösningen kommer nämligen att ha en mer komplicerad struktur och en 
högre investeringskostnad. 

Den tredje lösningen är i stort sett samma som den andra lösningen. Skillnaden är att denna använder sig 
av vakuumrör och annan styrning. Denna kommer att benämnas som vakuumlösningen. 

Den fjärde lösningen är designad för att producera kyla med hjälp av en absorptionskylmaskin, samt 
utnyttja spillvärmen från denna för att förvärma varmvattnet. Fördelen med lösningen är att det största 
behovet av kyla sammanfaller med perioder av stor tillgång på energi. Att utvärdera ett solfångarsystem 
avsett för produktion av kyla har även efterfrågats av Locum. Skälet till att absorptionstekniken valdes för 
kylningen är på grund av dess COPkyla, som vanligtvis ligger högre än andra värmedrivna kyltekniker, när 
andra fluider än luft ska kylas. 

4.1 Varmvattensystemet 
Temperaturnivån för varmvattensystem är inom ramen för när det är gynnsamt att använda plana 
solfångare, därför kommer sådana att användas. Solfångarna är placerade på sjukhusets högsta tak för att 
minimera skuggning från omgivningen, vars påverkan är okänd för övriga tak.  

I Excel uppskattades antalet solfångare för att uppnå full täckning under juli månad till ett antal som skulle 
kräva ett större tak. Därför kommer taket att fyllas till den grad som skuggning och yta tillåter.  

Huset orientering gör att solfångarna kommer att riktas åt sydost. Denna riktning påverkar resultatet 
mindre än att vrida solfångarna åt söder. Om solfångarna skulle vridas för att vara direkt vända åt söder 
skulle färre enheter få plats, vilket hade resulterat i ett mindre årligt energiupptag för systemet. Detta är 
testat i både Excelmodellen och TRNSYS, se kapitel 3.1.1 för resultaten från testerna i Excel. 

Från undercentralen kommer flödet föras upp på taket där det delas upp i 26 parallella solfångarserier, 
med totalt 182 solfångare. Varje solfångare inom dessa serier är i själva verket parallellkopplade med de 
andra. Detta är för att minimera tryckförlusterna genom systemet. Serierna är placerade i sex grupper där 
tryckfallet över respektive grupp är densamma. Detta medför att oavsett vilken väg en vattenpartikel tar 
genom en grupp, kommer tryckförlusten att vara densamma.  Tryckförlusterna mellan grupperna är dock 
olika och mellan dessa är därför ballansventiler placerade. Solfångarna och systemet illustreras i sitt 
flödesschema i Bilaga D. 

Värmeväxlaren och expansionskärlet placeras vid takets höjd. Detta resulterar i mindre dimensioner för 
expansionskärlet, enligt ekvation 57.  

4.1.1 Energisystem 

Solfångarna kommer att vara kopplade till en värmeväxlare som överför värmen från solfångarkretsen in i 
ackumulatortanken. Denna värme kommer att föras till den nivå av tanken vars befintliga temperatur bäst 
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överensstämmer med det ingående flödets. Tanken är i sin tur kopplad till en annan värmeväxlare, vilket 
skyddar mot legionella, då inget av det lagrade varmvattnet är i direkt kontakt med det som går ut i 
byggnaden.  Det är med hjälp av denna värmeväxlare det kalla dricksvattnet kommer att förvärmas innan 
det senare leds bort till fjärrvärmen för att få sin slutgiltiga temperatur. En bild av systemet i TRNSYS 17 
visas i Figur 29. Vardera segment har sin egen färg; solkretsen är röd, laddningen av tanken är mörkblå, 
urladdningen av tanken är svart och behovet av varmvatten är ljusblått. 

 
Figur 29 visar TRNSYS modellen för varmvattenlösningen. I bilden visas endast flödet. 

Systemet kommer att styras med en hysteres på fem grader, mellan den varma och kalla sidan vid 
respektive värmeväxlare för att tillåta värmeöverföring. Om temperaturdifferensen sedan blir under två 
grader kommer systemet att stängas av. Alla värmeväxlare med deras relevanta pumpar styrs individuellt 
enligt deras egna temperatur differenser.  

Pumpen som driver värmebäraren genom solfångaren kommer också att styras med en hysteres kontroll. 
Försök har gjorts att använda en iterativ kontroll för att systemet ska ge ifrån sig en specifik temperatur, 
med målet att hålla en jämn temperatur i systemet och att minska värmeförlusterna. Detta resulterade 
dock i att systemet presterade sämre än om den bara hade drivits av en hysteres kontroll. 

4.1.2 Specifika komponenter  

Antalet solfångare som behövdes för att uppnå full täckning under sommarmånaderna var fler än det som 
ryms på taket, därmed täcktes taket med så många som skuggningen tillät. Solfångaren som används är 
Vitosol 200f, vars tekniska specifikationer kan ses i Bilaga F.  

Dessa solfångare är designade för att använda en värmebärare som heter Tyfocor LS. Denna värmebärare 
är baserad på en blandning av propylenglykol och vatten. Dess kokpunkt antas ungefär samma som vatten 
vid alla tryck, då den har ett värde nära vattnets kokpunkt vid ett atmosfärstryck.  

Ackumulatortankens volym har uppskattas med hjälp av riktvärdet 75 liter per kvadratmeter solfångararea. 
Volymen som krävs blir därför 32 m3 vilket inte finns tillgängligt på marknaden. Då projektet inte omfattar 
att specialdesigna egna ackumulatortankar har ett råd från Jonas Lundkvist på VVSMontage följts. Rådet 
var att använda flera tankar av typen NIBE AKIL 500. Ackumulatortanken kan serie och parallellkopplas 
för att uppnå önskad volym. Mer data om ackumulatortanken kan ses i Bilaga G. Tanken antas ha fem 
olika temperatur nivåer i TRNSYS. 

Expansionskärlet för solfångarkretsen har beräknats i kapitel 3.5 och är 1,1 m3 stor. Det kärl som valdes 
var Armatec AT 8321C700. 
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Säkerhetsmarginalen för att bestämma flödet sätts till 95℃. Flödet blir då optimalt runt 3kg/s genom 
solkretsen och pumpen som används för detta är Grundfos MAGNA3 40-150 F, som är anpassad efter 
både värmebärare och flöde.   

För solfångarna har lutningen fastställts till 45 grader. Detta genom tester i både Excel och TRNSYS 17. 

Värmeväxlaren mellan tanken och solfångaren har ett UA-värde på 21 000 W/℃. Denna har valts med 
hjälp av en satt temperaturdifferens av 20 ℃ på tankens sida och ett flöde runt 3 kg/s. 
Temperaturdifferensen är vald då den är lika som en annan anläggning på ett sjukhus i Stockholms 
regionen (Rydgren 2013).  Värmeväxlaren mellan varmvattnet och ackumulatortanken har ett UA-värde på 
23000 W/℃. Denna bestämdes enligt en temperaturdifferens på 20 ℃ och ett flöde på 4 kg/s på tankens 
sida. Flödet är ett antaget värde från tidiga simuleringar som har gett bra resultat och 
temperaturdifferensen är vald att ha samma värde som för den i solkretsen. Mer information om 
värmeväxlarna finns i Bilaga H.  

4.2 Kombinationssystemet med Plana Solfångare  
Solfångarnas antal, positionering och typ är densamma för denna som för varmvattensystemet. Systemets 
flödesschema visas i Bilaga D. 

4.2.1 Energisystem 

En stor del av detta system är likt det som användes för varmvattenlösningen. Både solkretsens 
dimensioner och laddningen av ackumulatortanken fungerar på exakt samma sätt och enligt samma 
kriterier. Dock skiljer systemet sig från den tidigare lösningen när det väl kommer till urladdningen av 
tanken. Detta system utnyttjar två värmeväxlare för urladdning, en för rumsvärmen och en för 
varmvattnet. Det varma flödet ut ur ackumulatortanken kommer först att nå värmeväxlaren för 
rumsvärmen och sedan den för varmvattnet. Detta på grund av att flödet på den kalla sidan av 
rumsvärmen har en högre temperatur än det för varmvattnet. Genom att koppla värmeväxlarna i denna 
ordning kommer därmed maximalt med värme att överföras till det totala behovet. Figur 30 visar 
modellen i TRNSYS 17, där den klarblåa kretsen representerar rumsvärmens behov. 

 
Figur 30 visar TRNSYS modellen för kombinationslösningen. I bilden visas endast flödet. 
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Styrningen av kombinationssystemet har många likheter med varmvattnets. Alla styrande 
temperaturdifferenser är samma här som för varmvattnet. Dock kommer flödet ut ur tanken att styras för 
varje tidssteg enligt ventiler, vars riktning avgörs om temperaturkrav och behov uppfylls vid varje timme. 
Detta resulterar i ett system där fluiden endast flödar i de värmeväxlare, på urladdningssidan, om det har 
en tillräckligt hög temperatur vid just den värmeväxlaren för att den ska ge ifrån sig gynnsam energi. 
Pumpen för urladdningskretsen startar om det finns möjlighet för någon av värmeväxlarna att ge ifrån sig 
värme till behovssidan. 

4.2.2 Specifika komponenter  

Tester på detta system i TRNSYS 17 ledde till att alla flöden, solfångare, lutningen av solfångaren och 
värmeväxlare är lika här som för varmvattenlösningen. Lika volym på ackumulatortanken används också, 
då den följer givna riktvärden. Dock behöver denna lösning en till värmeväxlare, mellan 
ackumulatortanken och rumsvärmen. Denna har ett UA-värde på 28400 W/℃. Denna har ställts in enligt 
samma flöde som värmeväxlaren för varmvattnet och med en temperaturdifferens på 10 ℃, baserad på 
temperaturdifferensen mellan framlednings- och returtemperaturen. Mer information om denna 
värmeväxlare finns i Bilaga H. 

4.3 Kombinationssystemet med vakuumrör 
I denna lösning kommer vakuumrör att användas. Detta är för att öka potentialen för att både producera 
mer värme och för att försöka möta mer en större del av radiatorbehovet. Dessa solfångare är inte lika 
känsliga för hur nära de olika serierna kopplas, då rören resulterar i en mindre skuggning av bakre rader. 
Därför kommer en extra rad att läggas in i vardera del av systemet. Vakuumrören är dock bredare, så 
därför får totalt 180 solfångare total plats på taket, se Bilaga D för flödesschemat. 

4.3.1 Energisystem 

Både laddningen och urladdningen av tanken är identiska med det andra kombisystemet, likväl som de 
laster som systemet försöker möta.  Solfångarkretsen är dock annorlunda, både konstruktion och styrning. 
Denna styrs med hjälp av en iterativ kontroll för att uppnå en satt temperatur, som är anpassad för att 
försöka hålla temperaturen i solfångaren inom en satt säkerhetsmarginal. Den brukar dock samma hysteres 
kontroll och startar varken solkretsen eller laddningskretsen om det inte finns en gynnsam 
temperaturdifferens på 5 ℃ över dess värmeväxlare. Denna hysteres kontroll styr laddningskrisen 
fullständigt, med andra ord har denna inte någon iterativ kontroll. Simuleringsmodellen i TRNSYS 17 kan 
ses i Figur 31. 
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Figur 31 visar TRNSYS modellen för vakuumslösningen. I bilden visas endast flödet. 

 

4.3.2 Specifika komponenter  

Solfångaren som har valts att användas är Vitosol 200-T, mer information om denna finns i Bilaga F. 
Dessa har samma lutning och riktning som för de övriga lösningarna.  

Tester på detta system i TRNSYS 17 ledde till att flödena i systemet ändrades till 3,9 kg/s i både solkretsen 
och laddningskretsen. Detta i kombination med de högre temperaturerna i kretsen resulterade i att en ny 
pump behövdes. Pumpen som därmed valdes för systemet är Grundfos CR 15-1. Även expansionskärlet 
byttes ut till ARMATEC AT 8324-700 av samma anledning. 

Samma volym på ackumulatortanken används. Denna lösning behöver dock en ny värmeväxlare för 
solkretsen. Den nya värmeväxlaren har ett UA-värde på 62000 W/℃. Denna har funnits enligt det 
maximala flödet i kretsen och en temperatur på solsidan på 90 ℃. Denna värmeväxlare är samma som 
används i solkretsen för absorptionslösningen. Mer information om denna värmeväxlare finns i Bilaga H. 

4.4 Absorptionskylsystemet 
För absorptionskylsystemet kommer vakuumrörssolfångare att tillämpas, detta på grund av att de högre 
temperaturerna gör dessa mer lämpliga enligt Figur 4. Utformningen, placeringen och antalet är samma 
som för vakuumlösningen. Flödesschemat kan ses i Bilaga D. 

4.4.1 Energisystem 

När absorptionskylmaskinen används kommer återstående värme, som behövs för att driva den, att 
komma ifrån fjärrvärme. Detta system kommer även att vara en form av kombi lösning, då den kommer 
att producera varmvatten likväl som kyla. Varmvattnets värmeväxlare är placerad efter 
absorptionskylmaskinen, då varmvattnet inte behöver lika höga temperaturer. Dessutom kommer 
absorptionskylmaskinens egen kylarvätska att användas för att förvärma vattnet och därmed minska den 
mängd värme som kommer att behövas avlägsnas ifrån denna. 
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Detta system är även indelat i samma tre sektioner en solkrets, en laddnings krets för tanken och en 
urladdningskrets. Styrningen av både solkretsen och laddningskretsen av tanken är densamma som för 
vakuumlösningen. Dock så är värdet som den iterativa kontrollen försöker uppnå annorlunda och är 
anpassad efter den valda absorptionskylmaskinen. Systemet visas upp i sin helhet i Figur 32. 

 
Figur 32 visar absorptionskylsystemet i TRNSYS. I bilden visas endast flödet. 

 

Urladdningskretsen styrs med både hysteres kontroll och enligt ett Excel program som jämför priserna 
mellan fjärrvärmen och fjärrkylan. Hysteres kontrollen användas för att bedöma huruvida urladdningen 
ska köras eller ej, enligt temperaturerna vid varmvattenvärmeväxlaren. Excel programmet avgör när 
absorptionskylmaskinen ska köras. 

De absorptionskylmaskiner som har funnits har dock inte nog med information för att noga simuleras. 
Det finns endast information om en temperatur, en effekt och ett flöde ur de tre olika öppningarna. 
Därför har en förenklad modell använts där effekterna och flödena hålls konstanta, men temperaturerna 
variera. Den ingående temperaturen för kylsystemet i byggnaden, denna är satt till det tidigare nämnda 
retur värdet av 18 ℃. Det utgående värdet för denna cykel blir därefter uträknade enligt ekvation 30. Den 
varma sidans temperatur varierar den med, men den temperatur differens som angavs i enheten datablad 
hållas konstant.  

Excel programmet som ska avgöra när absorptionskylmaskinen ska köras kommer att först beräkna den 
mängd värme som behöver tillföras med hjälp av fjärrvärme för att kunna använda 
absorptionskylmaskinen. Denna beräknas via ekvation 30. I detta fall är massflödet och den ena 
temperaturen samma som det ut ur ackumulatortanken, den andra temperaturen är den lägsta möjliga 
tempraturen som behövs för att kunna köra kylmaskinen.   

Därefter beräknas kvoten mellan kostnaden av energin som behöver köpas in mot den kyla som 
produceras. Operationen presenteras i ekvation 58 där priserna är enligt Tabell 9. Elen i ekvation 58 är 
summan av den el som krävs för att driva pumpen i den kallakretsen, själva absorptionskylmaskinen och 
kylmedelkylaren i den kallakresten. 
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𝑃𝐾 = �̇�𝑣ä𝑟𝑚𝑒∙𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒+�̇�𝑒𝑙∙𝑃𝑒𝑙
�̇�𝑘𝑦𝑙𝑎∙𝑃𝑘𝑦𝑙𝑎

     (58) 

Där: 

𝑃𝐾: 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡 [−]  
�̇�𝑣ä𝑟𝑚𝑒: 𝐷𝑒𝑛 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 𝑠𝑜𝑚 𝑏𝑒ℎö𝑣𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑎𝑠 [𝑘𝑊ℎ]  
𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑓ö𝑟 𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 𝑣𝑖𝑑 𝑑𝑒𝑛𝑛𝑎 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑣 å𝑟𝑒𝑡 [𝑆𝐸𝐾/𝑘𝑊ℎ]  
�̇�𝑒𝑙: 𝐷𝑒𝑛 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑚 𝑏𝑒ℎö𝑣𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑎𝑠 [𝑘𝑊ℎ]  
𝑃𝑒𝑙: 𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑓ö𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑑 𝑑𝑒𝑛𝑛𝑎 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑣 å𝑟𝑒𝑡 [𝑆𝐸𝐾/𝑘𝑊ℎ]  
�̇�𝑘𝑦𝑙𝑎: 𝐷𝑒𝑛 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣𝑘𝑦𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑚 𝑏𝑒ℎö𝑣𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑎𝑠 [𝑘𝑊ℎ]  
𝑃𝑘𝑦𝑙𝑎: 𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑓ö𝑟 𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑘𝑦𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑑 𝑑𝑒𝑛𝑛𝑎 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑣 å𝑟𝑒𝑡 [𝑆𝐸𝐾/𝑘𝑊ℎ]  

Värdet av denna kommer användas tillsammans med ett par andra värden för att se om det är ekonomiskt 
gynnsamt att köra absorptionskylmaskinen vid denna timme. Dessa presenteras nedan i den ordning som 
de utförs: 

1. Är temperaturen av fluiden ut ur ackumulatortanken högre än den maximala temperaturen som 
absorptionskylmaskinen kan använda? Om detta är fallet så körs maskinen inte. Om detta inte är 
fallet utförs nästa test. 

2. Är värdet på den mängd behövda tillförda mängden värme mindre än noll? Om detta är fallet 
kommer maskinen att köras, annars utförs nästa test. 

3. Är massflödet ut ur ackumulatortanken mindre än noll? Om detta är fallet körs kylmaskinen inte, 
annars utförs nästa test. 

4. Är värdet av priskvoten mindre än 0,98? Om detta är fallet körs kylmaskinen, annars körs den 
inte. Skälet till att värdet är 0,98 och inte 1 är för att ge en viss säkerhetsmarginal för oförutsedda 
kostnader. 

4.4.2 Specifika komponenter  

Solfångaren som har valts att användas är Vitosol 200-T, dessa har samma lutning och riktning som för de 
övriga lösningarna.  

Säkerhetsmarginalen för temperaturen i solkretsen är satt till 120 ℃, den högre temperaturen än de andra 
lösningarna är satt då detta system ska arbeta med temperaturer runt 90 ℃, vilken är den temperaturen 
som den iterativa kontrollern försöker uppnå i solkretsen. Denna kontroll innebär även att det är viktigt 
att hålla det maximala flödet nog lågt för att kontroller ska klara av att beräkna lämpliga flöden för att 
uppnå dess uppgift. Det maximala flödet som visade sig vara lämpligast var 3,9 kg/s. Detta är samma 
flöde som för vakuumsystemet och därmed används samma pump. Expansionskärlet blev också samma 
som för vakuumsystemet då volymen och temperaturerna systemet kunde uppnå var desamma. 

Ackumulatortankensvolym är den samma som för de tidigare lösningarna och samma tank används 
därför. 

Absorptionskylmaskinen som har valts är en lågtempererad absorptionskylmaskin av bolaget Thermax 
driven av varmvatten, modell LT 2. Thermax lågtempererade absorptionskylmaskiner har valts då de 
arbetar inom lämpliga temperaturer och är kommersiellt tillgänglig i Sverige. Den specifika modellen har 
valts efter flödet i den kylande kretsen i byggnaden. Dessa maskiner kräver ett konstant och angivet flöde 
på den kalla sidan för att fungera. Därför får inte det lägsta flödet genom kylsystemet i bygganden 
understiga detta värde (flödet när endast processkyla krävs), får då finns det risk att maskinen stryps och 
kan ej köras. Flödet i kylsystemet är dock så lågt att det endast passar ihop med en av 
absorptionskylmaskinerna och det är modell LT 2.  
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Mer information om de olika maskinerna finns i Bilaga I. Den har dock ett COPkyla vilket innebär att 
maskinen ska vara påslagen när fjärkylapriset är 43 % högre än fjärvärme priset. 

Dessutom kommer en kylmedelkylare, med en effekt på minst 158 kW, att behövas för att kyla 
absorptionskylmaskinens kylmedel. Den valda enheten är en luftkyld kylmedelkylare från tillverkaren 
Carrier, modell 09GHCA, med en maximal kylande effekt på 187 kW. Denna kräver 4,8 kW el för att ge 
ifrån sig önskad effekt. Se Bilaga J för mer information om denna komponent. 

För varmvattnet används samma värmeväxlare som för tidigare systems varmvattenbehov. Detta gäller 
både vid solkretsen och vid absorptionskylmaskinens egen kylarkrets. Värmeväxlaren mellan solfångarna 
och laddningen av ackumulatortanken samma som för vakuumlösningen.  
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras de resultat som har uppnåtts via de tidigare presenterade metoderna och 
modellerna. Resultatet är indelat efter både område och system. 

5.1 Resultat Placering och Dimensionering  
Här presenteras de olika komponenterna och dimensionerande faktorer som har beräknats separat enligt 
de tidigare presenterade modellerna.  

5.1.1 Solfångarens placering 

I Figur 33 presenteras den årliga värmeproduktionen beroende på hur solfångarens azimuthvinkel och tilt. 
Grafen beskriver förhållanden mellan en solfångare med en viss prestanda som är monterad med 45 
graders lutning mot det horisontella planet och riktad rakt mot söder, och samma solfångare med andra 
orienteringar. Förhållandet är sedan beräknat på årsbasis.  

 
Figur 33 jämför olika orienteringar av en plan solfångare.  

Enligt kapitel 2.1.2 i litteraturstudien, är en solfångare med 45 graders lutning riktad rakt mot söder det 
bästa alternativet för positioneringen i Stockholmsområdet, vilket återspeglas i Figur 33.  I detta fall 
kommer byggnadens egen orientering dock att bestämma solfångarnas. Byggnadens långsida är orienterad 
mot sydöst vilket även blir solfångarnas orientering. 

Skälet till detta visas i Figur 34. Denna visar förhållande mellan värmeproduktionen från det minskade 
antalet solfångare, som hade fått plats om de var riktade mot söder på byggnaden, mot värmeproduktion 
om taket hade fyllts med solfångare riktade åt sydost. På årsbasis producerar de sydostriktade panelerna 38 
% mer än panelerna riktade åt syd. 
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Figur 34 visar förhållandet mellan 182 solfångare riktade åt sydost och 125 riktade åt syd. 

Enligt Excelprogrammet behövs det dock ungefär 270 solfångare av sorten Vitosol 200-F och ungefär 200 
av sorten Vitosol 200-T för att uppnå varmvatten lasten under sommaren. Detta innebär att samtliga 
system kommer att vara underdimensionerade. 

5.1.2 Rördimensioner och punktförluster 

Rörens diametrar har bestämts för solkretsarna hos samtliga lösningar. Målet var att ha ett tryckfall så nära 
som möjligt men aldrig över 100 Pa/m. I de fall då målet har brutits genom att överstiga riktvärdet har 
anledningen varit att övriga alternativ gav värden som var betydligt lägre än önskat.  

I Tabell 10 presenteras resultatet över tryckförlusterna i solfångarkretsen hos varmvatten och 
kombilösningen. Båda lösningar använder samma plana solfångare vilket resulterade i att samma rörsystem 
användes. 

Tabell 10 beskriver tryckförlusterna i varmvattnets och kombilösningens solfångarkrets för plana solfångare. 

Flöde [l/s] Rördiameter [mm] Tryckförlust [Pa/m] 

3 76 110 

1,5 70 45 

1,15 54 108 

0,69 54 40 

0,46 42 72 

0,23 35 52 

0,11 22 184 

 
I Tabell 11 presenteras resultatet över tryckförlusterna i solfångarkretsarna för kyllösningen och kombi 
med vakuumrör. Dessa lösningar använde vakuumrör vilket ändrade placeringen av solpaneler samt 
rördragningarna. Även det totala maximala flödet var högre än i de övriga lösningar.  
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Tabell 11 beskriver tryckförlusterna i kyllösningen och kombi vakuumrör. 

Flöde [l/s] Rördiameter [mm] Tryckförlust [Pa/m] 

4,0 88 88 

2,0 70 78 

1,57 70 48 

0,89 54 65 

0,67 54 38 

0,44 42 67 

0,33 35 104 

0,22 35 49 

0,11 22 178 

 
För alla lösningar överskreds önskat tryckfall vid det minsta flödet. Detta beror på solpanelernas egna 
rördiametrar som låg på 22 mm vilket skapade de höga förlusterna. 

Punkttryckförluster visas i Tabell 12. Här har tryckfallet i för komponenterna de värden angivna i deras 
respektive produktblad. Punktförlusterna i rör har beräknats enligt ekvation 24.  

 

Tabell 12 beskriver alla punktförluster som uppkommer i systemen. 

Komponent I systemlösning Tryckfall [kPa] 

Värmeväxlare 1 Varmvatten/Kombi 52,5 

Värmeväxlare 2 Kyllösningen/ 
Vakuumlösningen 

27,7 

Punktförluster i rör Varmvatten/Kombi 2,2 

Punktförluster i rör Kyllösningen/ 
Vakuumlösningen 

2,3 

Solfångare Varmvatten/Kombi 8,0 

Solfångare Kyllösningen/ 
Vakuumlösningen 

0,2 

 

5.1.3 Expansionskärl 

Solkretsarnas expansionskärl placeras för samtliga lösningar i fläktrummet, på taket. Detta för att 
minimera tryckförlusterna som uppstår genom höjdskillnader i systemet. För respektive lösning har den 
totala volymen värmebärare i, rör och solfångare beräknats, vilket visas i Tabell 13 och Tabell 14. 
Varmvatten och kombilösningen kommer att behöva samma expansionskärlsvolym, på grund av 
systemens solkretsars likeheter, i utformning och komponenter. 
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Tabell 13 Expansionsvolym för varmvatten och kombilösningen 

Systemdel Volym [l] 

Rör 946 

Plana Solfångare 333 

Volymökning vid uppvärmning 166 

Volym expansionskärl 736 

Volym expansionskärl med 
säkerhet 

1100 

 

För absorptionskyllösningen behövs dock en annan expansionskärlsvolym då vakuumrören har större 
volym värmebärare i sig än de plana solfångarna och systemet har även andra rörvolymer. 

Tabell 14 Expansionsvolym för kyllösningen och kombi med vakuumrör 

Systemdel Volym [l] 

Rör 844 

Vakuumrör 756 

Volymökning vid uppvärmning 208 

Volym expansionskärl 1414 

Volym expansionskärl med 
säkerhet 

2100 

5.1.4 Systemlösning 

Alla lösningars delsystem har en pump som driver fluiden, ett expansionskärl som motverkar 
tryckändringar i systemet, samt ventiler och mätare. Framför och efter pumpen är avstängningsventiler 
placerade med syftet att kunna isolera pumpen från övriga systemet. Detta är nödvändigt om underhåll 
eller byte av pump ska kunna ske utan att hela systemet behöver tömmas. Innan pumpen finns även 
påfyllnaden av systemet. Detta för att påfyllnaden ska kunna använda delsystemets egen pump vid 
påfyllning av systemet.  

På taket är solfångarna indelade i sex sektioner som alla kan isoleras från övriga systemet med hjälp av 
styrventiler. Sektionerna behöver isoleras om underhåll eller byte av solpaneler ska kunna ske. 

Intill expansionskärlet är en säkerhetsventil placerad som öppnar om trycket blir för högt i systemet. I 
solfångarkretsen ligger detta tryck på 6 bar då panelerna inte klarar av högre drifttryck. Systemen kommer 
dock att försöka ligga så nära detta tryck som möjligt, då det bland annat höjer kokpunkten. 
Säkerhetsventilen tömmer systemet tills trycket är mindre än det maximalt tillåtna, för att sedan stängas. 
Värmebäraren som lämnar systemet hamnar i ett uppsamlingskärl för att inte kunna spridas till 
omgivningen. Övrig säkerhet finns i form av avluftningsventiler som är placerade direkt efter varje sektion 
solfångare. Avluftningsventilerna är placerade efter temperaturgivarna då dessa behöver vara installerade i 
direkt kontakt med solfångarna. 

Givare som finns är flöde, temperatur och tryckgivare. Flödesgivarna är placerade efter respektive pump 
för att kontrollera att systemet förses med rätt flöde. Temperatur och tryckgivarna är placerade på kritiska 
punkter som påverkar hur systemet ska agera i olika förhållanden. Mer om hur dessa påverkar systemet 
kan läsas i kapitel 5.1.5.   
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5.2 Resultat Energisimuleringarna 
I kapitlet kommer värmeproduktionen, energibehovet och temperaturerna att presenteras för vardera av 
systemen. Förslag på hur respektive system ska styras kan ses i bilaga E, då styrningen påverkar vissa 
resultat. Temperaturerna kommer att redovisas i formen av dagliga genomsnitt. Mer information om hur 
detta ser ut finns i Bilaga K, där variationen hos temperaturen för varje skikt i ackumulatortanken 
presenteras under ett par dygn för varmvattensystemet.   

5.2.1 Varmvattensystemet 

Varmvattensystemets produktion, resterande behov och ursprungligt behov presenteras i Tabell 15. 
Produktionen är den värme som överförs vid värmeväxlaren som är direkt kopplad till behovet. Det 
resterande behovet är den mängd värme som den externa värmaren, kallad ”Fjärrvärme Vatten” i Figur 
29, behövde tillföra till flödet för att den skulle lämna systemet med rätt temperatur. 

Tabell 15 visar varmvattensystemets produktion, behov och last för varje typ och månad. 

 
Produktion 
[kWh] 

Resterande 
Behov [kWh] 

Ursprunglig  
Behov [kWh] 

Månad Varmvatten Varmvatten Varmvatten  

Januari 2500 34400 36900 

Februari 5400 27900 33300 

Mars 11300 25500 36900 

April 14700 21000 35700 

Maj 21700 15200 36900 

Juni 22700 13000 35700 

Juli 22600 14300 36900 

Augusti 19300 17600 36900 

September 13800 21900 35700 

Oktober 8400 28500 36900 

November 3600 32100 35700 

December 1800 35100 36900 

Årligt 147900 286500 434400   

 

Resultatet visar att det totala årliga varmvattenbehovet är 11 kWh/Atemp. Av det totala behovet kommer 
34 % av energin från solfångarsystemet vilket motsvarar 350 kWh/m2 absorbatoryta per år. Solfångarna 
har en maximal timvis effekt på 235 kW under ett år. 

Den tillförda mängden energi som krävdes för att driva systemet presenteras i Figur 35. Samtliga tre 
pumpar i systemet antas behöva samma mäng elektricitet som den som driver solkretsen. Resultatet blir 
att systemet behöver 5700 kWh per år, vilket motsvarar 0,15 kWh/Atemp per år. 
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Figur 35 visar elåtgången för vardera av de tre pumparna per månad för varmvattensystemet. 

Den maximala temperaturen under en timme i varmvattensystemets solfångare för ett års simulering var 
81 ℃, vilket ligger inom säkerhetsmarginalen för systemet. De dagliga genomsnittliga temperaturerna i 
solfångarna presenteras i Figur 36. 

 
Figur 36 visar varmvattensystemets dagliga genomsnittstemperaturer i solfångarna under ett år. 

 De dagliga genomsnittstemperaturerna för fluiden i ackumulatortanken presenteras i Figur 37. Det årliga 
genomsnittet 28 ℃. 
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Figur 37 visar varmvattensystemets genomsnittliga temperaturer för fluiden i ackumulatortanken. 

De dagliga genomsnittsvärdena för temperaturdifferensen mellan bottenskiktet och toppskiktet av fluiden 
i ackumulatortanken prestenteras i Figur 38. Det årliga genomsnittet är 1,6 ℃. 

 
Figur 38 visar varmvattensystemets genomsnittliga temperaturerdifferens i ackumulatortanken för ett år. 

5.2.2 Kombisystemet med plana solfångare 

Kombisystemets produktion, resterande och ursprungligt behov som systemet försökte möta presenteras i 
Tabell 16. Produktionen är den värme som överförs vid värmväxlarna direkt kopplade till vardera behov, 
liksom det resterande behovet är den tillförda värmen från vardera av de externa värmarna i systemet.  
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Tabell 16 visar kombisystemets produktion, behov och last för varje typ och månad. 

 Produktion [kWh] Resterande Behov [kWh] Ursprunglig Last [kWh] 
Månad Varmvatten Radiatorvärme Varmvatten Radiatorvärme Varmvatten  Radiatorvärme 

Januari 2500 0 34400 248800 36900 248800 

Februari 5300 0 28000 254800 33300 254800 

Mars 10600 1100 26300 192700 36900 193800 

April 11700 5300 24000 124900 35700 130600 

Maj 11400 17300 25400 50300 36900 67800 

Juni 13300 16800 22400 10700 35700 27600 

Juli 22400 0 14500 0 36900 0 

Augusti 13300 9800 23600 4500 36900 14400 

September 7700 9300 28000 38800 35700 48300 

Oktober 7300 1200 29500 130300 36900 131600 

November 3500 0 32200 167700 35700 167700 

December 1800 0 35100 231200 36900 231200 

Årligt 110900 60700 323500 1454800 434400 1516700 

 
Resultatet är att det totala årliga varmvattenbehovet är 11 kWh/Atemp, och för radiatorsystemet var 
behovet 39 kWh/Atemp. Solfångarsystemet tar i denna lösning 26 % av det totala varmvattenbehovet och 4 
% av radiatorvärmebehov, vilket resulterar i 407 kWh/m2 absorbatoryta och år. Solfångarna har en 
maximal timvis effekt på 267 kW under ett år. 

Den tillförda mängden energi som krävdes för att driva kombisystemet presenteras i Figur 39. Samma 
antagande görs för pumparnas elåtgång i detta system som för varmvattensystemet. Resultatet blir att 
systemet behöver 5900 kWh per år, vilket motsvarar 0,15 kWh/Atemp per år. 

 
Figur 39 visar elåtgången för vardera av de tre pumparna per månad för kombisystemet. 
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Den maximala temperaturen under en timme i kombisystemets solfångare för ett års simulering var 80 ℃, 
vilket ligger inom systemets säkerhetsmarginal. De dagliga genomsnittliga temperaturerna i solfångarna 
presenteras i Figur 40. 

 
Figur 40 visar kombisystemets dagliga genomsnittstemperaturer i solfångarna under ett år. 

De dagliga genomsnittstemperaturerna för fluiden i ackumulatortanken presenteras i Figur 41. Det årliga 
genomsnittet 24 ℃. 

 
Figur 41 visar kombisystemets genomsnittliga temperaturer för fluiden i ackumulatortanken. 

De dagliga genomsnittsvärdena för temperaturdifferensen mellan bottenskiktet och toppskiktet av fluiden 
i ackumulatortanken prestenteras i Figur 42. Det årliga genomsnittet är 1,8 ℃. 
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Figur 42 visar kombisystemets dagliga genomsnittstemperaturerdifferens i ackumulatortanken för ett år. 

5.2.3 Kombisystemet med vakuumrör  

Vakuumlösningens produktion, resterande och ursprungligt behov som systemet försökte möta 
presenteras i Tabell 17. Produktionen är den värme som överförs vid värmväxlarna direkt kopplade till 
vardera behov, liksom det resterande behovet är den tillförda värmen från vardera av de externa värmarna 
i systemet.  

Tabell 17 visar vakuumlösningen produktion, behov och last för varje typ och månad. 

 Produktion [kWh] Resterande Behov [kWh] Ursprunglig Last [kWh] 
Månad Varmvatten Radiatorvärme Varmvatten Radiatorvärme Varmvatten  Radiatorvärme 

Januari 4900 0 31900 248800 36900 248800 

Februari 10600 500 22700 254200 33300 254800 

Mars 15000 4800 21800 189700 36900 193800 

April 14800 12500 20900 117900 35700 130600 

Maj 14000 25300 22900 42400 36900 67800 

Juni 17000 20800 18700 6700 35700 27600 

Juli 32700 0 4200 0 36900 0 

Augusti 19500 12600 17400 1800 36900 14400 

September 9300 12900 26400 35000 35700 48300 

Oktober 10200 4200 26700 127400 36900 131600 

November 7100 0 28600 167700 35700 167700 

December 4700 0 32200 231200 36900 231200 

Årligt 159900 93700 274400 1423000 434400 1516700 
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Resultatet är att det totala årliga varmvattenbehovet är 11 kWh/Atemp, och för radiatorsystemet var 
behovet 39 kWh/Atemp. Solfångarsystemet tar i denna lösning 37 % av det totala varmvattenbehovet och 6 
% av radiatorvärmebehov, vilket resulterar i 687 kWh/m2 absorbatoryta och år. Solfångarna har en 
maximal timvis effekt på 267 kW under ett år. 

Den tillförda mängden energi som krävdes för att driva kombisystemet presenteras i Figur 43. Samma 
antagande görs för pumparnas elåtgång i detta system som för varmvattensystemet. Resultatet blir att 
systemet behöver 6100 kWh per år, vilket motsvarar 0,156 kWh/Atemp per år. 

 
Figur 43 visar elåtgången för vardera av de tre pumparna per månad för vakuumlösningens. 

Den maximala temperaturen under en timme i kombisystemets solfångare för ett års simulering var 119 
℃, vilket ligger inom systemets säkerhetsmarginal. De dagliga genomsnittliga temperaturerna i solfångarna 
presenteras i Figur 44. 
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Figur 44 visar vakuumlösningens dagliga genomsnittstemperaturer i solfångarna under ett år. 

De dagliga genomsnittstemperaturerna för fluiden i ackumulatortanken presenteras i Figur 45. Det årliga 
genomsnittet 30,6 ℃. 

 
Figur 45 visar vakuumlösningens genomsnittliga temperaturer för fluiden i ackumulatortanken. 

De dagliga genomsnittsvärdena för temperaturdifferensen mellan bottenskiktet och toppskiktet av fluiden 
i ackumulatortanken prestenteras i Figur 46. Det årliga genomsnittet är 2,20 ℃. 
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Figur 46 visar vakuumlösningens dagliga genomsnittstemperaturdifferens i ackumulatortanken för ett år. 

5.2.4 Absorptionskylsystemet 

Absorptionskylsystemets produktion, resterande och ursprungligt behov som systemet försökte möta 
presenteras i Tabell 18. Produktionen för varmvattnet är den värmen som totalt överförs med hjälp av 
direkt kopplade värmeväxlare till behovet, vid kylarkretsen för absorptionskylmaskinen och från 
solfångarkretsen. För kylan är produktionen den konstanta effekten av absorptionskylmaskinen summerad 
för varje timme den körs. De resterande behoven är den mängd värme och kyla som behöver tillföras i 
slutet av simuleringen för att flödena ska lämna systemet med rätt temperaturer. 

Tabell 18 visar absorptionskylsystemets produktion, behov och last för varje typ och månad. 

 Produktion [kWh] Resterande Behov [kWh] Ursprunglig Last [kWh] 
Månad Varmvatten Kyla Varmvatten Kyla Varmvatten  Kyla 

Januari 4700 0 32200 133000 36900 133200 

Februari 11000 0 22300 120200 33300 120200 

Mars 19700 0 17200 133000 36900 133000 

April 24800 1000 10900 127800 35700 128700 

Maj 33000 5700 4100 183900 36900 189600 

Juni 31700 5400 4000 521300 35700 526800 

Juli 31600 4800 5400 368600 36900 373400 

Augusti 28700 2400 8200 352800 36900 355200 

September 21100 0 14600 151500 35700 151500 

Oktober 14200 0 22700 133100 36900 133100 

November 7400 0 28300 128700 35700 128700 

December 4600 0 32300 133000 36700 133000 

Årligt 232300 19300 202100 2487000 434300 2506400 
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Resultatet är att det totala årliga varmvattenbehovet är 11 kWh/m2 Atemp, och för kylningen var behovet 
64 kWh/m2 Atemp. Solfångarsystemet tar i denna lösning 53,5 % av det totala varmvattenbehovet och 
0,769 % av kylbehovet, vilket resulterar i att solfångarnas värmeproduktion är 671 kWh/m2 absorbatoryta 
och år. Solfångarna har en maximal timvis effekt på 269 kW under ett år.  

Den tillförda mängden energi som krävdes för att driva systemet presenteras i Figur 47. Till skillnad från 
de andra lösningarna kräver denna fjärrvärme för att kunna använda absorptionskylmaskinen. Systemet 
har även en extra pump och en kylmedelkylare, som kräver elektricitet. Dessutom behöver själva 
absorptionskylmaskingen el för att drivas. Resultatet blir att systemet behöver 6650 kWh el per år, vilket 
motsvarar 0,170 kWh/m2 Atemp per år. Systemet behöver även 4740 kWh fjärrvärme varje år, vilket 
motsvarar 0,121 kWh/m2 Atemp per år. 

 
Figur 47 visar elåtgången och fjärrvärmekravet för att driva absorptionskylcykeln, endast ”Fjärrvärme 

absorptionskylmaskin” använder sig av fjärrvärme. 

Den maximala temperaturen under en timme i varmvattensystemet solfångare för ett års simulering var 
93,6 ℃, vilket ligger inom säkerhetsmarginalen. De dagliga genomsnittliga temperaturerna i solfångarna 
presenteras i Figur 48. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Fj
är

rv
är

m
e 

[k
W

h]
 

E
l [

kW
h]

 

Kondensor

Elbehov absorptionskylmaskin

Kylarkrets pump

Pump urladd

Pump ladd

Pump sol

Fjärrvärme absorptionskylmaskin



-77- 
 

 
Figur 48 visar absorptionskylsystemets dagliga genomsnittstemperaturer i solfångarna under ett år. 

De dagliga genomsnittstemperaturerna för fluiden i ackumulatortanken presenteras i Figur 49. Det årliga 
genomsnittet 37,3 ℃. 

 
Figur 49 visar absorptionskylsystemets genomsnittliga temperaturer för fluiden i ackumulatortanken. 
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De dagliga genomsnittsvärdena för temperaturdifferensen mellan bottenskiktet och toppskiktet av fluiden 
i ackumulatortanken prestenteras i Figur 50. Det årliga genomsnittet är 2,94 ℃. 

 
Figur 50 visar absorptionskylsystemets dagliga genomsnittstemperaturdifferens i ackumulatortanken för ett år. 

5.3 Resultat Ekonomi 
I Tabell 19 visas resultatet över de ekonomiska beräkningarna. Här är installationskostnaderna konstanta 
för alla lösningar då endast varmvattenlösningen fick ett uppskattat värde av VVS Montage. Alla lösningar 
har rätt pris för komponenterna i systemen. Se bilaga L för mer information om respektive komponents 
pris. 

Energiprisernas ökar i modellen med 2,3 % per år för fjärrvärme och fjärrkyla, samt 4,3 % för el. 
Kalkylräntan är satt till 6 %, då Locum önskade detta värde. 

Tabell 19 visar resultatet på de ekonomiska beräkningarna 

Lösning Uppskattad 
Investeringskostnad 
[kkr] 

Payback [år] Nuvärde 
[kkr] 

Varmvatten 3120 40 -2100 

Kombi 3138 34 -1900 

Kombi med 
vakuumrör 

3472 25 -1600 

Kyllösningen 4281 32 -2500 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 31 61 91 121 151 181 211 241 271 301 331 361

T
em

pe
ra

tu
rd

iff
er

en
s 

i t
an

ke
n 

[°
C

] 

Dagar in på året 



-79- 
 

5.4 Resultat Koldioxidekvivalens 
Den mängd koldioxid som sparas in har beräknats och resultatet presenteras i Tabell 20. Summan av 
elförbrukningen hos de tre pumparna som presenteras i Figur 36 och Figur 40 har använts för att beräkna 
detta för varmvattensystemet och kombisystemet för sig. För absorptionskylsystemet har Figur 44 
använts, dock har el och fjärrvärmen räknats var för sig och därefter summerats för den totala besparingen 
av koldioxid. 

Tabell 20 visar resultatet för koldioxidminskningen hos de olika lösningarna. 

Lösning Minskat koldioxidutsläpp  
[kg CO2/år] 

Antal varv runt jorden 
[varv/år] 

Antal personer  
[st ] 

Varmvatten 2900 3,24 

 

0,44 

 
Kombi 3500 3,83 0,52 

 
Kombi med 
vakuumrör 

5400 5,91 

 

0,80 

 
Kyllösningen 4900 5,47 

 

0,74 
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6 Diskussion och Slutsattser 
I detta kapitel kommer de olika resultaten likväl som en del av den informationen som insamlades in i 
litteraturstudien att jämföras mot varandra och diskuteras.   

Solfångarnas totala värmeproduktion påverkas till stor del av hur de förhåller sig till solen, men är mer 
beroende av positioneringen mot den tillgängliga ytan. Då solfångarna i detta fall placeras på ett 
rektangulärt sydostriktat tak kommer även solfångarraderna att behöva vara i samma riktning. Både antalet 
solfångare och storleken av raderna blir mindre om de skulle vara riktade rakt mot söder. Dock skulle 
energiutbytet per kvadratmeter absorbatorarea vara högre. Förhållandet presenterades i Figur 34 och visar 
att om solfångarna var riktade åt söder skulle systemets totala värmeproduktion sjunka med ungefär        
28 %. Samtidigt skulle antalet solfångare sjunka med cirka 32 %, vilket blir en sänkning av den totala 
investeringskostnaden på 10 %. Det är därmed mer gynnsamt att placera solfångarna i byggnadens 
riktning, trots att värmeproduktionen per kvadratmeter absorbatorarea är lägre.  

Till skillnad från litteraturstudiens rekommendation vid kombinationslösningar har solfångarna i denna 
analys använt sig av en vinkel på 45 grader mot det horisontella planet. Detta är för att systemet är 
underdimensionerat och är därmed ej i behov av den jämnare värmetillförseln utan endast av ett maximallt 
värde på värmeproduktionen per år.  

Det finns flera olika sätt att beräkna expansionskärlets volym och i detta projekt har solfångartillverkarens 
egen metod valts. Resultatet av detta skiljer sig dock kraftigt per area enhet solfångare från det i Dalens 
sjukhus, vars beräkningsmetod är okänd. Storleken av kärlet kan också förändras beroende på vilken typ 
av expansionskärl som används.  

De flödesscheman som har skapats är inte några slutgiltiga ritningar över hur systemen ska uppföras. 
Således behövdes inga exakta rörkanaler ner till undercentralen och ut i byggnaden inkluderas. Dessa 
rörlängder är i detta stadie okända, på grund av att den eventuella placeringen av ackumulatortanken inte 
är fastslagen. Därför de inte tagits med i de scheman som skapats. 

Skillnaden i värmeproduktionen mellan kombisystemet med planasolfångare och varmvattensystemet visar 
att kombisystemet är bättre rent energimässigt, vilket understöds av litteraturstudien. Även ur en 
ekonomisk synvinkel är kombilösningen mer gynnsam då skillnaden ligger i en värmeväxlare. Dock så är 
konstruktionen av de båda systemen väldigt lika varandra. I båda fallen producerar samma sorts solfångare 
värme med konstant flöde utan att försöka uppnå någon exakt temperatur eller effekt. Skillnaden i 
resultatet ligger i till vilken grad systemen urladdas och när det sker. Båda systemen är 
underdimensionerade på grund av att takytan inte räcker till för ett tillräckligt stort antal solfångare, men 
de urladdas vid olika tidpunkter. Båda systemens ackumulatortankar laddas nästan helt ur under nätterna, 
men kombilösningen har en större användningsgrad under dagen. Detta resulterar i att stratifieringen i 
tanken blir bättre och att temperaturdifferensen i värmeväxlaren mellan solfångarkretsen och 
ackumulatortanken blir större. Båda är faktorer som resulterar i ett bättre system. Resultaten är därför till 
stor del beroende av varmvattenbehovets storlek och profil. Då uträkningarna använder ett dagligt 
genomsnittvärde finns det ingen behovsprofil som förändras under en och samma dag. Om 
varmvattenbehovet skulle vara mycket större och värmeväxlaren skulle anpassas för detta skulle därmed 
skillnaden i båda systemens resultat minska. 

Resultatet av att jämföra de båda kombinationslösningarna visar att den med vakuumrör är bättre ur ett 
både energi och ekonomiskt perspektiv. Bytet av solfångare till vakuumrör påtvingade en 
temperatursökande styrning av solfångarna och även andra flöden genom dessa likväl som en ny 
värmeväxlare. I övrigt är systemen identiska. Att vakuumlösningen är den bästa lösningen ur ett 
energiperspektiv beror i huvudsak av en anledning, och är drifttiden under ett år.  
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Detta kan ses med en jämförelse av de högre temperaturerna under de kallare dagarna i Figur 40 och mot 
Figur 44. Skälet till detta kan ses i Figur 8. Då systemet vill arbeta med temperaturer mellan ungefär 10 
och 65 ℃ kommer vakuumrören, som generellt är effektivare vid högre temperaturdifferenser, kunna 
producera större antal kWh värme under vinter, vår och höst. Denna skillnad i verkningsgrad är skälet till 
varför vakuumrören har fler drifttimmar under året. Den maximala effekten uppnås under sommaren och 
är ungefär lika stor för de både planasolfångarna och vakuumrör.  

Absorptionskylsystemet har ett energimässigt bra resultat. Dock så kan detta till stor del bero på 
användandet av vakuumrören. Systemet är styrt på ett sätt som garanterar att kylkretsen inte används om 
det inte är ekonomiskt gynnsamt, detta innebär tyvärr att den används i allt för liten utsträckning för att 
det ska vara ekonomiskt försvarbart att investera i en absorptionskylmaskin. I övrigt beter sig systemet 
annorlunda än de andra tre lösningarna och skälet till detta är tillförseln av fjärrvärme i urladdningskretsen.  
Detta leder till att den slutmässiga producerade värmen och kylan av systemet är ett resultat av både 
solfångaren och fjärrvärmen. För att underlätta detta har de totala produktionerna definierats som 
gynnsamma och orsakade av solfångarna, medan den tillförda fjärrvärmen har setts som en form av 
externt bränsle och kan liknas med elbehovet för pumparna. En viktig faktor för potentialen av denna 
lösning är förhållandet mellan fjärrvärme och fjärrkylapriset, detta kan ses på hur absorptionskylmaskinen 
styrs. Förhållandet varierar med både plats och avtal och resultaten i en mer fördelaktig situation skulle 
därför kunna se annorlunda ut.  

I verkliga fall kan det även kylmedelkylare behövas för systemen. Behovet av detta har försökt motverkas 
med det specifika flödet genom solkretsarna. Dock så kan det ändå behövas för att öka säkerheten i 
systemet, alternativt att systemet har en dräneringskrets. Det sistanämnda alternativet är dock inte 
energimässigt gynnsamt. Behovet av ett extra kylsystem är som störst för de system som använder sig av 
vakuumrör, på grund av de högre arbetstemperaturerna. 

Tabell 20 visar att alla lösningar resulterar i en sänkning av koldioxidutsläppen. Den exakta mängden beror 
dock direkt på hur leveratören producerar sin el, värme eller kyla. I detta fall är exempelvis koldioxid 
utsläppen från fjärrkylan noll, då den använder sig av frikyla från en sjö. 

Inget av system är ekonomiskt lönsamt. En minskning av investeringspriset skulle potentiellt kunna leda 
till ett ekonomiskt lönsamt resultat. En komponent vars pris som potentiellt skulle kunna minskas är 
ackumulatortanken, vars komponenter är valda enligt en rekommendation från VVS Montage. För detta 
arbete användes många små tankar för att uppnå önskad volym. Detta på grund av att projektet inte hade 
som uppgift att konsturera en specialbyggd ackumulatortank. Detta resulterade dock i att denna 
komponent blev väldigt dyr och dess pris skulle förmodligen kunna minskas om en specialbyggd tank 
användes istället.  

Den ekonomiska situationen är beroende av energipriserna och specifika avtal mellan kund och 
leverantör. Om energipriserna skulle öka i framtiden samtidigt som priserna på solfångarna skulle gå ned, 
skulle det finnas möjlighet för en ekonomisklönsamhet. En annan faktor som kan öka den ekonomiska 
lönsamheten är potentialen för statliga bidrag, som det inte finns några för tillfället, men har funnits 
tidigare och kan komma tillbaka. Den exakta förändringen av dessa faktorer är dock ytterst osäkert och är 
därför inte en del av projektets analys. 

Avslutningsvis är svaren på frågorna som ställdes i problemformuleringen följande: 

• Den mest gynnsamma lösningen ur ett energiperspektiv är kombinationslösningen som använder 
vakuumrör. 

• Den mest gynnsamma lösningen ur ett ekonomiskt perspektiv är kombinationslösningen som 
använder vakuumrör. 
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7 Felkällor 
Radiatorvärmen är beräknad enligt kvoten mellan radiatorvärmen och ventilationsvärmen för ett 
exempelsjukhus i Stockholm, vilket kan innehålla ett visst felvärde. Den faktiska fördelningen mellan dessa 
kan vara annorlunda, beroende på exakt hur uppvärmningssystemet är designat.  

Bristen på information om radiatorsystemets returtemperaturer resulterade i antagandet att den förhåller 
sig till framledningstemperaturen med en konstant temperaturdifferens. I det verkliga fallet kommer 
differensen att inneha en viss variation.  
 
Kylbehovets faktiska energikrav är uppskattat enligt en profil framtagen av Sweco och riktvärden från 
NKS. Det riktiga framtida kylbehovet kommer att vara kraftigt beroende av den aktivitet de bedriver i 
lokalerna, och då denna är okänd finns det risk för att det kan skilja sig i stor grad från den uppskattade.  

Varmvattenbehovets uppskattning via ett konstant dagligt behov enligt juli månad, innehåller även ett 
potentiellt fel. Detta kan ses i variationen av dess värde mellan de två åren 2011 och 2012. 
Varmvattenbehovets dagliga profil är konstant vilket inte överensstämmer med det verkliga fallet. Detta 
var på grund av bristande information i indata. 

TRNSYS 17 arbetar med bland annat iteration, som har en egen noggrannhet och avrundar sedan värdena 
vilket därmed leder visst ett systematiskt fel. Andra systematiska fel i simuleringen är rörförlusterna och 
väderdata. För rören försummades förlusterna då dess längder inte var kända. Väderdata är tagen från 
Arlanda flygplats vid ett normalår, vilket kan vara annorlunda mot det väder Sollentuna Sjukhus upplever 
under ett normalår.  

För absorptionskylmaskinen antas det att värmeeffekten är konstant inom det tillåtna intervallet av 
temperaturer på den varma sidan. I det verkliga fallet kommer en temperaturskillnad förmodligen att 
påverka prestandan, dock inte i en allt för stor utsträckning.  

För ekonomin antas en konstant procentuell förändring av priserna för fjärrvärme, fjärrkyla och el under 
hela livslängden för installationen. Installationskostnaden för samtliga lösningar kommer vara densamma 
då endast en av lösningarna har fått ett kostnadsförslag. Detta påverkar bara installationen och inte 
komponentkostnaden då komponenternas priser är framtagna från leverantörerna.   
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8 Framtida Arbete 
Projektet har endast avsett att behandla Sollentuna Sjukhus och dess situation. Här finns det möjligheter 
att undersöka ett mer generellt fall för att skapa en bredare bild över potentialen för användandet av 
solfångare i Sverige. Projektet skulle kunna använda data från STIL2, en rapport om energianvändningen i 
olika lokaler av energimyndigheten, för att skapa modellen och använda olika väderdata runt om i Sverige. 

Alternativt kan andra verksamheters solfångarpotential studeras. Som tidigare nämnt i rapporten kan olika 
verksamheter använda olika typer av solfångare. Badhus är intressanta då ett större behov av värme finns 
under hela året, samt att temperaturerna är låga vilket leder till mindre energiförluster till omgivningen. 

Slutligen skulle absorptionskylan kunna utvärderas med andra energikällor. För att få en ekonomi i 
systemet bör värmekällan vara säsongsoberoende så att absorptionsmaskinen kan producera kyla under 
hela året.  
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Bilaga A Vattens kokpunkt 
Vattnets kokpunkt som en variation av trycket enligt www.engineeringvillage.com 
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Bilaga B Krav för olika klimatzoner 
Information om de olika kraven enligt deras respektive klimatzoner enligt BBR kapitel 9. 

Klimatzon I II III 

För lokaler som har annat 
uppvärmningssätt än elvärme: 

Byggnadens specifika 

energianvändning 

[kWh per m2 Atemp och år] 

 

+ tillägg då uteluftsflödet av 
utökade hygieniska skäl är större 
än 0,35 l/s per m2 i 
temperaturreglerande utrymmen. 
Där qmedel är det 

genomsnittliga specifika 

uteluftsflödet under 
uppvärmningssäsongen 

och får högst tillgodoräknas 

upp till 1,00 [l/s per m2]. 

120 

 

 

 

110 (qmedel = 0,35) 

 

100 

 

 

 

90 (qmedel = 0,35) 

 

80 

 

 

 

70 (qmedel = 0,35) 

 

För lokaler med elvärme: 

Byggnadens specifika 

energianvändning 

[kWh per m2 Atemp och år] 

 

+ tillägg då uteluftsflödet av 
utökade hygieniska skäl är större 
än 0,35 l/s per m2 i 
temperaturreglerande utrymmen. 
Där qmedel är det 

genomsnittliga specifika 

uteluftsflödet under 
uppvärmningssäsongen 

och får högst tillgodoräknas 

upp till 1,00 [l/s per m2]. 

95 

 

 

 

65 (qmedel = 0,35) 

 

75 

 

 

 

55 (qmedel = 0,35) 

 

55 

 

 

 

45 (qmedel = 0,35) 

 

För lokaler med elvärme: 

Installerad eleffekt för 
uppvärmning 

[kW] 

 

+ tillägg då Atemp är större 

än 130 m2 

 

+ tillägg då uteluftsflödet av 

5,5 

 

 

 

0,035(Atemp - 130) 

 

 

0,030(Atemp - 130) 

5,0 

 

 
 

0,030(Atemp - 130) 

 

 

0,030(Atemp - 130) 

4,5 

 

  

 

0,030(Atemp - 130) 

 

 

0,030(Atemp - 130) 



-iv- 
 

utökade kontinuerliga hygieniska 
skäl är större än 0,35 l/s per m2 i 
temperaturreglerande utrymmen. 
Där q är det maximala specifika 
uteluftsflödet vid DVUT. 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 

[W/m2 K] 

0,60 0,60 0,60 
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Bilaga C Sollentuna sjukhus energianvändning 
Den loggade informationen om Sollentuna sjukhus energianvändning. 

Rådata [kWh]       
  Bassäng   Totalt   
Månad 2011 2012 2011 2012 

Jan 10 029 14 352 363 794 357 423 

Feb 10 646 12 369 367 993 359 719 

Mar 9 988 12 329 313 845 267 334 

Apr 9 315 12 446 179 459 240 635 

Maj 9 508 14 628 130 371 137 175 

Jun 3 867 12 581 57 285 99 581 

Jul 0 5 119 37 781 41 119 

Aug 8 333 12 118 60 333 71 206 

Sep 9 992 12 382 102 957 111 894 

Okt 10 164 13 500 196 453 230 700 

Nov 11 734 13 688 234 142 282 750 

Dec 13 152 13 286 297 130 382 220 

Total 106 729 148 798 2 341 
545 

2 581 755 

Genomsnitt 8 894 12 400 195 129 215 146 
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Bilaga D Flödesscheman 
Flödesscheman över de olika lösningarna presenteras nedan. 

Varmvattensystemet 

Vänstra delen av solfångarinstallationen. 
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Högra delen av solfångarinstallationen. 
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Fläktrummet. 
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Undercentralen 
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Kombisystemet 

Vänstra delen av solfångarinstallationen. 
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Högra delen av solfångarinstallationen. 
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Fläktrummet 
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Kombisystemet med vakuumrör 

Vänstra delen av solfångarinstallationen. 
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Vänstra delen av solfångarinstallationen. 
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Fläktrummet. 
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Undercentralen 
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Absorptionskylsystemet 

Högra delen av solfångarinstallationen. 
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Vänstra delen av solfångarinstallationen. 
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Fläktrummet 
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Undercentralen 
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Bilaga E Förslag till styrning av systemen 
Förslag på styrningen för respektive lösning refererar till flödescheman i Bilaga D, då komponenter 
benämns efter de förteckningar som införts där. 

Varmvattenlösningen 
Uppstart av systemet, laddning av ackumulatortank:  

• Sker då temperaturen vid VS2-GT8 är 5 ℃ högre än temperaturen vid ACK-GT1. Uppfylls 
kravet startar VS2-PV1. Efter 10-15 minuter kollas temperaturen vid VS2-GT8. Är värmebäraren 
vid VS2-GT8 minst 5 ℃ högre än ACK-GT1, öppnar VS2-SV1 100 % och VS2-PV2 startar. Är 
kravet inte uppfyllt stoppar pumpen för solkretsen och startar om med en fördröjning på 2-5 
minuter.  

Stopp av systemet, laddning av ackumulatortank:  

• Sker då temperaturen vid VS2-GT8 är mindre än 2 ℃ högre än ACK-GT1. Uppfylls detta stänger 
VS2-PV1, VS2-PV2 samt VS2-SV1. 

Uppstart av systemet, uppvärmning kallvatten:  

• Sker då temperaturen vid ACK-GT3 är 5℃ högre än VP1-GT1, samt att tappning pågår. Uppfylls 
kravet startar VS2-PV3 100 % mot VS2-VVX2. 

Stopp av systemet, uppvärmning kallvatten:  

• Sker då temperaturen hos ACK-GT3 är mindre än 2 ℃ högre än VP1-GT1 eller om tappning ej 
pågår. Uppfylls kravet stänger VS2-PV3. 

Kombilösningen med plana solfångare 
Uppstart av systemet, laddning av ackumulatortank:  

• Sker då temperaturen vid VS2-GT8 är 5 ℃ högre än temperaturen vid ACK-GT1. Uppfylls 
kravet startar VS2-PV1. Efter 10-15 minuter kollas temperaturen vid VS2-GT8. Är värmebäraren 
vid VS2-GT8 minst 5 ℃ högre än ACK-GT1, öppnar VS2-SV1 100 % och VS2-PV2 startar. Är 
kravet inte uppfyllt stoppar pumpen för solkretsen och startar om med en fördröjning på 2-5 
minuter.  

Stopp av systemet, laddning av ackumulatortank:  

• Sker då temperaturen vid VS2-GT8 är mindre än 2 ℃ högre än ACK-GT1. Uppfylls detta stänger 
VS2-PV1, VS2-PV2 samt VS2-SV1. 

Uppstart av systemet, uppvärmning kallvatten:  

• Sker då temperaturen vid ACK-GT3 är 5 ℃ högre än VV1-GT1, samt att tappning av varmvatten 
pågår. Uppfylls kravet öppnar VS2-SV3 100 %. Om VS2-PV3 inte är igång startar pumpen. 

Uppstart av systemet, uppvärmning radiatorsystem:  
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• Sker då temperaturen vid ACK-GT3 är 5 ℃ högre än VP1-GT1, samt att behov finns. Uppfylls 
kravet öppnar VS2-SV2 100 %. Om VS2-PV3 inte är igång startar pumpen. 

Stopp av systemet, uppvärmning radiatorsystem:  

• Sker då temperaturen hos ACK-GT3 är mindre än 2 ℃ högre än VP1-GT1 eller om inget behov 
finns. Uppfylls kravet stänger VS2-SV2 0 % och om ingen varmvattentappning sker stänger VS2-
PV3. 

Stopp av systemet, uppvärmning kallvatten:  

• Sker då temperaturen hos ACK-GT3 är mindre än 2 ℃ högre än VV1-GT1 eller om inget behov 
finns.  Uppfylls kravet stänger VS2-SV3 0 % och om inget radiatorbehov finns stänger VS2-PV3. 

Kombilösningen med vakuumrör 
Uppstart av systemet, laddning av ackumulatortank:  

• Sker då temperaturen vid VS2-GT8 är 5 ℃ högre än temperaturen vid ACK-GT1. Uppfylls 
kravet startar VS2-PV1 100 %. Efter 10-15 minuter kollas temperaturen vid VS2-GT8. Är 
värmebäraren vid VS2-GT8 minst 5 ℃ högre än ACK-GT1, öppnar VS2-SV1 100 % och VS2-
PV2 startar. Pump VS2-PV1 reglerar därefter temperaturen till 90 ℃ med hjälp av 
varvtalsstyrning. Är kravet inte uppfyllt stoppar pumpen för solkretsen och startar om med en 
fördröjning på 2-5 minuter.  

Stopp av systemet, laddning av ackumulatortank:  

• Sker då temperaturen vid VS2-GT8 är mindre än 2 ℃ högre än ACK-GT1. Uppfylls detta stänger 
VS2-PV1, VS2-PV2 samt VS2-SV1. 

 

Uppstart av systemet, uppvärmning kallvatten:  

• Sker då temperaturen vid ACK-GT3 är 5 ℃ högre än VV1-GT1, samt att tappning av varmvatten 
pågår. Uppfylls kravet öppnar VS2-SV3 100 %. Om VS2-PV3 inte är igång startar pumpen. 

Uppstart av systemet, uppvärmning radiatorsystem:  

• Sker då temperaturen vid ACK-GT3 är 5 ℃ högre än VP1-GT1, samt att behov finns. Uppfylls 
kravet öppnar VS2-SV2 100 %. Om VS2-PV3 inte är igång startar pumpen. 

Stopp av systemet, uppvärmning radiatorsystem:  

• Sker då temperaturen hos ACK-GT3 är mindre än 2 ℃ högre än VP1-GT1 eller om inget behov 
finns. Uppfylls kravet stänger VS2-SV2 0 % och om ingen varmvattentappning sker stänger VS2-
PV3. 

Stopp av systemet, uppvärmning kallvatten:  

• Sker då temperaturen hos ACK-GT3 är mindre än 2 ℃ högre än VV1-GT1 eller om inget behov 
finns.  Uppfylls kravet stänger VS2-SV3 0 % och om inget radiatorbehov finns stänger VS2-PV3. 
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Absorptionskylösningen 

Uppstart av systemet, laddning av ackumulatortank:  

• Sker då temperaturen vid VS2-GT8 är 5 ℃ högre än temperaturen vid ACK-GT1. Uppfylls 
kravet startar VS2-PV1 100 %. Efter 10-15 minuter kollas temperaturen vid VS2-GT8. Är 
värmebäraren vid VS2-GT8 minst 5 ℃ högre än ACK-GT1, öppnar VS2-SV1 100 % och VS2-
PV2 startar. Är kravet inte uppfyllt stoppar pumpen för solkretsen och startar om med en 
fördröjning på 2-5 minuter. VS2-PV1 reglerar därefter flödet för att upprätthålla 90 ℃ med hjälp 
av varvtalsstyrning.  

Stopp av systemet, laddning av ackumulatortank:  

• Sker då temperaturen vid VS2-GT8 är mindre än 2 ℃ högre än ACK-GT1. Uppfylls detta stänger 
VS2-PV1, VS2-PV2 samt VS2-SV1. 

Uppstart av systemet, uppvärmning kallvatten:  

• Sker då temperaturen vid ACK-GT3 är 5 ℃ högre än VV1-GT1, samt att tappning av varmvatten 
pågår. Uppfylls kravet öppnar VS2-SV3 100 % och VS2-PV3 startar om den inte är igång.  

Uppstart av systemet, absorptionskylsystem:  

• Sker då styrprocessorn ger ett gynnsamt resultat vid prisberäkningen, genom att beräkna den 
behövda energin från VS2-VVX2 enligt temperaturen i ACK-GT3 mot konstanta värden, samt 
att det indikeras flöde i kylsystemet. Uppfylls kravet startar VS2-PV3, VS3-PV1, Kylmedelkylaren 
och Absorptionskylmaskinen samt att VS2-SV2 öppnar 100 % likväl som VS3-SV1 öppnar 100 
%. 

 

Stopp av systemet, uppvärmning absorptionskylsystem: 

• Sker då styrprocessorn inte uppnår ett gynnsamt resultat enligt temperaturen hos ACK-GT3 eller 
om det inte finns ett flöde i kylsystemet. Uppfylls kravet stannar VS2-PV3 om ingen 
varmvattentappning pågår, VS3-PV1, Kylmedelkylaren och Absorptionskylmaskinen samt att 
VS2-SV2 stängs likväl som VS3-SV1.  

Start av system, absorptionsförvärmning av kallvatten: 

• Sker då VS3-PV1 kör, samtidigt som att tappning pågår och temperaturen vid VS3-GT3 är 5 ℃ 
högre än temperaturen vid VV1-GT1. Uppfylls kravet kommer VV1-SV1 öppnas 100 %. 

Stopp av systemet, uppvärmning kallvatten:  

• Sker då temperaturen hos VS3-GT3 är mindre än 2 ℃ högre än VV1-GT1 eller om antingen 
tappning eller absorptionskylmaskinens drift avslutas. Uppfylls kravet kommer VV1-SV1 att 
stängas. 
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Bilaga F Solfångare 
Datablad om de olika solfångarna. Informationen är tagen från VIESSMANN 2008, 
Projekteringsinstruktion. 

Vitosol 200-F 
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Vitosol 200-T 
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Bilaga G Ackumulatortank 
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Bilaga H Värmeväxlare 
Informationen om följande värmeväxlare är enligt tillverkarens egna program. 

Värmeväxlare; Sol-Laddningskrets 1 
Denna värmeväxlare är den som är kopplad till solfångarna i varmvattenlösningen och kombilösningen. 
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Värmeväxlare; Sol-Laddningskrets 2 

Denna värmeväxlare är den som är kopplad till solfångarna i absorptionskylslösningen. 
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Värmeväxlare; Varmvatten 
Denna värmeväxlare är den som är kopplad till varmvattenbehovet, i alla lösningar. 

 

 

Värmeväxlare; Radiatorvärme 
Denna värmeväxlare är den som är kopplad till radiatorvärmebehovet. 
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Bilaga I Absorptionkylmaskin 
Information om ett par olika absorptionskylmaskinerna av THERMAX som använder lågtempererat 
varmvatten för att drivas, informationen är hämtad ifrån www.thermax-europe.com. Systemen har tre 
delar: 

• Varm: Delen som driver generator och är därmed där den varma fluiden strömmar in. Denna kan 
vara i temperaturer mellan 75 och 140 ℃. 

• Kall: Delen som kyler själva absorptionskylmaskinen, detta är det flöde vars temperatur tas ned 
med hjälp av att förvärma tappvarmvattnet och en kondensor på taket. 

• Kyld: Detta är den delen som hanterar det flödet som ska kylas ned, kylbehovet. 
 

Del av 
systemen 

Typ av 
information 

Modell LT 2 Modell LT 3 Modell LT 5 

Generell Kyleffekt 64 kW 106 kW 166 kW 

 Elbehov 4,08 kW 4,08 kW 4,08 kW 

 Storlek 1,8/1,4/2,2 m 2,3/1,4/2,1 m 2,4/1,5/2,5 m 

 Vikt (under 
drift) 

2,27 ton 2,72 ton 3,63 ton 

Varm Flöde 2,28 kg/s 3,89 kg/s 5,86 kg/s 

 Temperatur in 
i maskinen 

90 ℃ 90 ℃ 90 ℃ 

 Temperatur ut 
ur maskinen 

80 ℃ 80 ℃ 80 ℃ 

 Tryckfall 21 kPa 1,2 kPa 5 kPa 

Kall Flöde 5,55 kg/s 12,2 kg/s 17,5 kg/s 

 Temperatur in 
i maskinen 

29 ℃ 29 ℃ 29 ℃ 

 Temperatur ut 
ur maskinen 

35,8 ℃ 34,4 ℃ 34,7 ℃ 

 Tryckfall 39 kPa  10 kPa 86 kPa 

Kyld Flöde 3,03 kg/s 5,03 kg/s 7,92 kg/s 

 Temperatur in 
i maskinen 

12 ℃ 12 ℃ 12 ℃ 

 Temperatur ut 
ur maskinen 

7 ℃ 7 ℃ 7 ℃ 

 Tryckfall 19 kPa 3,5 kPa 21 kPa 
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Bilaga J Kylmedelskylare 
Här finns information om kylmedelskylaren, enligt tillverkarens egna datablad. 
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Bilaga K Tanktemperaturens dagliga profil 
Här visas en hur fluidens temperatur varierar i de olika nivåerna i ackumulatortanken, för varje timma 
under ett par dygn i juli för varmvatten systemet. När tanken laddas upp, dagtid, så är 
temperaturdifferensen stor och når sitt högsta värde för dygnet precis när den slutar. Därefter urladdas 
tanken under natten, då sjunker temperaturdifferensen. Samma mönster ses för både varmvattensystemet 
och kombisystemet. Dock skiljer sig absorptionskylsystemet sig något från detta när 
absorptionskylmaskinen körs. 
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Bilaga L Prislista 
Priserna i följande tabell är tagna från respektive tillverkare eller leverantör. 

Komponent Priser exklusive moms 

Vitosol 200-f 5700 

Vitosol 200-t 8305 

SWEP B28Hx76/1P-SC-S (4*1 1/4") 5400 

SWEP B16Hx80/1P-SC-S (4*1 1/4") 4750 

SWEP B50Lx80/1P-SC-S (4*2 1/2") 18000 

SWEP B50Mx145/2P-SC-S (2*2 1/2" / 2*2 1/2") 26000 

Grundfos MAGNA3 40-150 F 35550 

Grundfos CR 15-1 A-A-A-E-HQQE 12530 

NIBE AKIL 500 13026 

ARMATEC AT 8321C700 16375 

ARMATEC AT 8324-700 19375 

Thermax Modell LT2 750000 

Carrier 09GHCA 187kW 85000 

 

Montering och rör enligt VVS montage 1003129 SEK. 
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