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Dimensionering av ett småskaligt säsongsvärmelager till 
uppvärmning av ett växthus 

Sammanfattning 
Detta examensarbete utreder om det är möjligt att värma upp en planerad växthusutbyggnad 
av en 1,5-plans villa i Skåre utanför Karlstad. Uppvärmningen av växthuset ska ske enbart med 
värme från ett säsongsvärmelager, i form av ett markvärmelager. Värmelagret ska värmas upp 
med hjälp av solfångare som placeras på husets tak. Växthuset värms upp genom vattenburen 
golvvärme. Växthuset ska värmas upp under vintern och ska klara av att hålla 5 °C med detta 
värmesystem. Uppdraget blir att dimensionera värmelagret efter det värmebehov växthuset 
har och den effekt golvvärmen kräver.  
Värmebehovet för växthuset simuleras i IDA ICE där även vilken effekt som krävs av 
golvvärmen simuleras fram. De temperaturer som vätskan i golvvärmen behöver hålla 
beräknas i programmet Phoenix från Uponor. Värmelagret simuleras i COMSOL Multiphysics. 
Innan värmelagret kan simuleras beräknas det lokala värmemotståndet mellan 
kollektorslangen och omgivande mark i lagret. Detta för att veta vilken temperatur som 
säsongsvärmelagret behöver hålla. Det lokala värmemotståndet beräknas enligt de metoder 
som presenteras i Markvärme – En handbok om termiska analyser del II. Värmeproduktionen 
av solfångare beräknas enligt Björn Karlsson formel. 
Resultatet blir att det krävs en värmeproduktion på 12 150 kWh av solfångare, 30 m2 
solfångare, för att ladda värmelagret. Jorden i marken byts ut mot lera för att värmelagret ska 
klara av att hålla tillräckligt hög temperatur under vintern för att värma växthuset. 
Simuleringarna visar att det är två stycken lager som klarar hålla tillräckligt hög temperatur för 
att golvvärmen ska kunna ge den värmeeffekt som krävs.  
Säsongsvärmelagret klarar att värma växthuset under vintern med golvvärme. Systemet blir 
dock relativt dyrt, vilket gör att projektet är svårt att försvara rent ekonomiskt. 
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Designing of a small-scale seasonal thermal heat storage for 
heating a green house 

Abstract 
This thesis investigates whether it is possible to heat a greenhouse planned expansion of a 1.5-
storey house in Skåre outside of Karlstad. The warming of the greenhouse will be made 
exclusively with the heat from the seasonal heat storage which is in the form of ground heat 
storage. The warming of the seasonal heat storage will be done using solar panels that will be 
placed on the roof. The greenhouse is heated by floor heating. The greenhouse will be heated 
during the winter and should be able to keep 5 °C with the heating system. The mission is to 
design the heat storage after the heating requirements that the greenhouse has and the 
design power the floor heating demands. 
The heat demand of the greenhouse is simulated in IDA ICE, where also the design power 
required by the floor heating is simulated. The water temperature in the floor heating is 
calculated in the program Phoenix from Uponor. The seasonal heat storage is simulated in 
COMSOL Multiphysics. Before the heat storage can be simulated, the local thermal resistance 
between the collector and the surrounding soil is calculated. This is to know what temperature 
the seasonal heat storage needs to keep. The local thermal resistance is calculated using the 
methods presented in Markvärme – En handbok om termiska analyser del II. The heat 
production of solar panels is calculated according to Björn Karlsson formula. 
The result is that the heat generated by the solar panels to the seasonal heat storage needs to 
be 12 150 kWh, this is the heat generated by 30 m2 of solar panels. The soil in the ground 
needs to be replaced with clay in order to get the seasonal heat storage sufficient enough to 
be able to keep high enough temperatures during the winter to heat the greenhouse. The 
simulations show that there are two heat storages sufficient enough to maintain temperatures 
for the underfloor heating to be able to provide the heat output required. 
The seasonal heat storage is capable to heat the greenhouse during the winter with floor 
heating. The system is relatively expensive, which means that the project is difficult to justify in 
economic terms. 
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Examensarbete byggteknik Daniel Svensson 

Nomenklatur 

A Slangen yta mot lagret    [m2] 
Aabs.faktor Absorptionsfaktor   [-] 
B Avståndet mellan kollektorslangarna  [m] 
cp Värmekapacitet   [J/kgK] 
E Årsvärmeproduktion   [kWh/m2år] 
E ɳ, solfångare Årsvärmeproduktion   [kWh/m2år] 
h Värmemotstånd   [W/m2K] 
m Det lokala värmemotståndet   [K/(W/m)] 
mp Värmeövergångsmotstånd kollektorslang  [K/(W/m)] 
mfc Värmeövergångsmotstånd slangvägg  [K/(W/m)] 
m’p Värmeövergångsmotstånd material i kollektorslang [K/(W/m)] 
mc Kontaktmotstånd kollektorslang och omgivande mark [K/(W/m)] 
mg Värmemotståndet i regionen runt kollektorslangen [K/(W/m)] 
ɳ Verkningsgrad solfångare   [-] 
Nu Nusselts tal    [-] 
Vf Flödet i kollektorslangen   [m3/s] 
vw Vattnetsmedelhastighet i kollektorslang  [m/s] 
Ri Kollektorslangens inne-radie   [m] 
Ry Kollektorslangens ytter-radie   [m] 
𝜇𝜇𝑤𝑤 Dynamisk viskositet vatten   [kg/ms] 
λ w Värmeledningsförmåga vatten  [W/mK] 
λ𝑃𝑃𝑃𝑃 Värmeledningsförmåga Polyeten  [W/mK] 
λ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 Värmeledningsförmåga lera   [W/mK]  
ρ Densitet    [kg/m3] 
ρw Vattnets densitet   [kg/m3] 
Pr Prandtls tal    [-] 
Re Reynolds tal     [-] 
S Solinstrålning     [kWh/m2år] 
Tf  Medeltemperaturen på vätskan i kollektorslangen [°C] 
Tf1 Temperatur på vätskan in i kollektorslangsystemet [°C] 
Tf2 Temperatur på vätskan ut ur kollektorslangsystemet [°C] 
TR Temperaturen direkt utanför slangen  [°C] 
Tm Medeltemperaturen i regionen runt kollektorslangen [°C] 
ΔTgolvvärme Temperaturskillnad i golvvärmen  [°C] 
ΔTlokaltlager Temperaturskillnad vätska och lager  [°C] 
Tmax,vatten Högsta temperaturen på vätskan i golvvärmen [°C] 
Tgmaxolv Temperaturen på golvet i golvvärmen  [°C] 
Tmark Temperaturen i marken   [K] 
Tår Årsmedeltemperaturen   [K] 
Tvinter Vinter medeltemperaturen   [K] 
Tmax  Högsta temperaturen i lagret   [K] 
Tmin Lägsta temperaturen i lagret   [K] 
Tmax120 Högsta temperatur i lagret efter 120 dagar vinter [K] 
Tmedel Medeltemperatur för respektive månad  [K] 
Text Utomhustemperaturen   [K] 
Ttransmissionsfaktor Glasets transmissionsfaktor   [-] 
Uvärmefaktor Värmeförlustfaktor   [W/m2, °C] 
Qgolvvärme Flödet i golvvärmen   [l/s] 
q0 Värmeflöde    [W/m2] 
qtot Totalt värmeflöde   [W/m2] 
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qslang Effekt per meter kollektorslang  [W/m] 
qtotladdning Effekt som laddar värmelagret  [W] 
qtotuttag Effekt som tas ut från värmelagret  [W] 
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1 Inledning 

Det finns en efterfrågan på närodlad mat, samtidigt finns det även en efterfrågan av 
tillämpningar till användande av solenergin. Säsongslagring av solvärme är en intressant 
lösning på hur solvärme kan sparas från sommaren till vintern. I det här examensarbetet 
undersöks en tillämpning av ett säsongsvärmelager som värms upp genom värme från solen. 
Säsongslagret används för att värma upp ett växthus under vintern. 
I det här examensarbetet dimensioneras ett värmelager för uppvärmning till en växthus-
utbyggnad till en 1,5 plans villa i Skåre, utanför Karlstad. Målsättningen är att uppvärmningen 
ska ske endast med värme från värmelagret. Värmelagret kommer att laddas med värme från 
solen genom solfångare. Det är på uppdrag av Jonas Haglund och ska verkställas på hans 
privata villa. Jonas Haglund är arkitekt och kontorschef för Tengboms kontor i Karlstad. Jonas 
är väldigt engagerad inom att skapa ett mer klimatsmart byggande.  
Säsongslagring av solvärme möjliggör att solvärmen från sommarhalvåret kan användas under 
vinterhalvåret. Att lagra värme från sommar till vinter ställer höga krav på lagret. Lagret måste 
både kunna lagra en stor mängd värme vilket ställer höga krav på isolering och 
värmelagringskapacitet. 
Temperaturen i lagret ökar till en början för varje år och det dröjer ett antal år innan lagret är 
fulladdat. Det är först när lagret är fulladdat som lagrets fulla potential kan användas. Värmen i 
lagret kan användas till uppvärmning på olika sätt. Värmen kan användas för att värma 
tappvarmvattnet, för uppvärmningen av huset eller som i detta arbete för att värma upp en 
speciell del av ett hus, växthuset.  Ett säsongsvärmelager används ofta i kombination med ett 
annat värmesystem tillsätter extra värme, det lagret inte har klarat av. 
För att ett säsongsvärmelager ska vara ekonomiskt lönsamt krävs det att säsongslagret kan 
täcka en stor del av uppvärmningen för att på så sätt kunna göra det kompletterande 
värmesystemet litet. Att använda ett säsongsvärmelager tillsammans med ett lågtempererat 
uppvärmningssystem kan underlätta för att få en högre täckningsgrad av säsongsvärmelagret.  
I detta arbete utformas ett uppvärmningssystem där värmen från säsongsvärmelagret inte ska 
kompletteras med någon extra värme. Värmen från värmelagret ska klara av att på egen hand 
värma upp växthuset till de temperaturer som önskas. Ett säsongsvärmelager kan se ut på 
olika sätt och presenteras mer detaljerat i kapitel 4 om säsongsvärmelager. 

Mål & Syfte 
Målet med arbetet är att undersöka och dimensionera ett säsongsvärmelager och 
uppvärmnings-system som klarar av att växthuset håller en temperatur på 5 °C under vintern, 
och att temperaturen inte understiger 0 °C under de kallaste dagarna under vintern. Detta ska 
göras genom att använda säsongsvärmelagret för att värma upp golvvärmen som värmer 
växthuset. Och detta ska göras utan att tillsätta någon extra värme än den som tas ur 
säsongsvärmelagret. 
Detta för att skapa ett, ur energi- och miljösynpunkt, hållbart uppvärmningssystem till 
växthuset. Samtidigt skapar växthuset ett hållbart sätt att kunna komplettera en familjs 
matkonsumtion med egen producerad mat. 
Målet är även att med detta arbete skapa en referens för att kunna tillämpa liknande lösningar 
för andra villor i Sverige. Då många enfamiljshus i Sverige har liknande förutsättningar som det 
undersökta huset är det rimligt att kunna använda detta examensarbete som grund för de som 
vill skapa liknande lösningar. 
Det långsiktiga målet med detta arbete är att det ska bidra till urbanodling och till utvecklingen 
av hållbara uppvärmningssystem med solenergi.  
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Syftet är även att undersöka om det går att med solfångare och ett säsongsvärmelager kunna 
lagra tillräckligt med värme till vintern för att hålla 5°C i växthuset under vintern och på detta 
sätt förlänga säsongen i växthuset genom att undvika att det fryser under vintern.  

Metod 
Enligt målet för examensarbetet ska det dimensioneras ett värmelager som värms upp med 
värme från solfångare.  
För att kunna dimensionera värmelagret behöver man först veta värmeeffekten som krävs av 
golvvärmen och hur mycket energi som krävs av uppvärmningssystemet. Det kommer att 
simuleras i IDA ICE.   
I COMSOL Multiphysics kommer värmelagret simuleras för att ta reda på vilka temperaturer 
lagret kommer upp i, vid en viss värmelagring och vilken temperatur lagret håller vid uttag från 
lagret. Det mest kritiska tillfället kommer vara i slutet av vintern när det är som mest urladdat. 
I programmet Phoenix kommer temperatur och flöde på vattnet i golvvärmen att beräknas. 
Det lokala värmemotståndet i värmelagret beräknas enligt den modell som beskrivs i 
”Markvärme – en handbok om termiska analyser del II” (1985a). 
Värmeproduktion som produceras av solfångarna beräknas enligt Björn Karlssons formel, där 
årsvärmeproduktionen per m2 solfångare fås. 
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Bakgrund 

2 Växthus 

2.1 Växthusets energibalans 
Förhållanden som påverkar energianvändningen i ett växthus är i första hand solljus, 
utomhustemperatur och önskad temperatur (Lantz et al, 2006). 
Värme kommer till växthuset främst genom solstrålning och tillskottsvärme, värmeförlusterna 
är främst genom konvektion och värmeledning genom väggar och tak, värmeledning genom 
marken, värmestrålning från växthuset och en stor del av värmeförlusterna sker genom luften i 
ventilation och läckage, se figur 1 (Möller Nielsen, 2008; Nilsson & Nimmermark, 2013). 

 
Figur 1 Energibalans i ett växthus (Möller Nielsen 2008). 

Växthus har ofta ett högt U-värde vilket leder till att vid kallare temperaturer utomhus och 
liten mängd solljus måste man tillsätta värme för att behålla en önskad temperatur. 
Värmebehovet för ett växthus beror på vilken temperatur man vill hålla och under hur lång 
period.  

2.1.1 Inomhusklimatet i växthuset 
Att hålla en lämplig temperatur och fukthalt i luften är viktigt för att växterna ska kunna 
utvecklas, alla växter har olika krav och det är därför viktigt att anpassa växthuset efter vad 
som odlas i det. Den relativa luftfuktigheten är ofta någonstans mellan 70-85% (Nilsson & 
Nimmermark, 2013).  
För att optimera fotosyntesen hos växterna är det viktigt att ljus, temperatur, fukthalt och 
koldioxidhalt samverkar för att odla på ett effektivt sätt. I Sverige är det ljus och 
utomhustemperaturen som är de mest kritiska parametrarna. I ett privat växthus, som ofta har 
enklare system, sker regleringen av ventilation ofta manuellt genom att ventilationsluckor 
öppnas och stängs manuellt för att reglera temperatur.  
Ett växthus har en lätt konstruktion och är starkt påverkat av utomhusklimatet. Därför svänger 
klimatet i växthuset kraftigt, från dag till natt och sommar till vinter. Det är viktigt att vara noga 
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med konstruktionen så att klimatet i växthuset blir så bra som möjligt och främjar en god 
växtlighet. 

2.1.2 Ljus 
Ljusinsläppet är en viktig faktor för ett växthus, på Sveriges breddgrader är det även begränsat 
under stora delar av året eftersom det är få soltimmar. Ljuset från solen ska tas tillvara på 
bästa sätt, detta måste planeras vid konstruktion av ett växthus. 
Om växterna inte får tillräckligt med solljus går det att ersätta med belysning från lampor, 
främst är det högtrycksnatriumlampor som används men det finns även LED-lampor som kan 
användas (Nilsson & Nimmermark, 2013). 

2.1.3 Uppvärmning av växthus 
Ett uppvärmningssystem för ett växthus kan vara byggt på olika sätt. Det är viktigt att planera 
uppvärmningssystemet efter vilka förutsättningar som finns, hur och vad som ska odlas i 
växthuset och vilka krav på temperatur som ställs. Se figur 2 för exempel på hur olika 
uppvärmningssystem placeras i ett växthus. 

 Figur 2 Värmerörsplacering i system med rörvärme i växthus,  Nilsson Nimmermark 2013 

2.1.3.1 Vattenburen rörvärme 
Vattenburen rörvärme är ett bra sätt att värma upp ett växthus. Rören placeras ut på önskvärt 
sätt för att ge ett gott klimat. Rörvärme kan med fördel kompletteras med fläktar som fördelar 
ut värmen i rummet. På detta sätt är det även enkelt att reglera vilka 
framledningstemperaturer som önskas var, då olika delar av växthuset kan ha olika krav på 
temperatur. Vattentemperaturen i värmesystemet är 30-50°C, beroende på vilken effekt som 
behövs. Rör som finns i växthuset endast för att transportera värmen bör isoleras för att inte 
orsaka onödiga värmeförluster och ett oönskat klimat. (Nilsson & Nimmermark, 2013; Möller 
Nielsen, 2008). 

2.1.3.2 Vattenburen golvvärme 
Vattenburen golvvärme kan användas i växthus där växterna inte odlas i marken utan i krukor 
och där växthusbord används. Då växterna odlas i marken i växthuset kommer jorden att 
isolera växthuset från värmen som golvet ska ge ifrån sig så att växthuset inte blir varmt. 
Golvvärme är fördelaktig i det hänseendet att den kräver låga temperaturer och fungerar bra 
ihop med ett värmelager.  
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2.1.3.3 Luftburen uppvärmning 
Luftburen värme fungerar i princip så att det finns ett kanalsystem, slangar. Dessa slangar har 
små hål i sig där luften fördelas ut. Slangarna placeras med fördel lågt då den varma luften kan 
stiga. Ett luftburet värmesystem är snabbare på att reagera på temperaturändringar än de 
vattenburna systemen (Nilsson & Nimmermark, 2013). 
En lösning som kan användas är att man med fläktar blåser ner den varmare luften som finns i 
växthusets nock (Nilsson & Nimmermark, 2013). 

2.1.4 Naturvänliga energikällor 
Några energikällor som används för uppvärmning till växthus presenteras nedan. 

2.1.4.1 Uppvärmning med biobränslen 
En energikälla som har ökat på senare tid är biobränslen som ved, flis etc. Ett problem med 
vissa biobränslen är att de kan vara skrymmande så om det finns dåligt med utrymme för 
lagring kan det vara krävande att använda sig utav t ex flis, som är relativt billigt 
(Jordbruksverket, 2012b; Nilsson & Nimmermark, 2013). 

2.1.4.2 Solfångare, solenergi 
Att använda sig av solstrålningen som värmekälla görs naturligt i växthus, då växthuset har ett 
skal som släpper igenom solljuset. Då det ofta blir för hög värme av solen under vissa perioder 
och för låg värme av solen under andra perioder, finns möjlighet att lagra överskottet av 
solenergin och använda sig utav den när man har ett underskott.  
Solenergin kan t ex lagras i marken i form av säsongsvärmelager i marken. Dessa lager kan vara 
som slutna tankar med vatten eller uppvärmd mark. Storleken på dessa lager beror på hur 
länge man vill att värmen ska vara lagrad, vilken temperatur i lagret som önskas och hur 
mycket värme som behöver lagras. Vid så kallad dygnslagring är lagren mindre och man 
använder överskottsenergin på dagen till att värma under natten. Vid säsongslagring är lagren 
större och man använder då överskottsvärmen under sommaren för att värma växthuset 
under höst, vinter och vår.  
Detta gås igenom mer utförligt i solenergikapitelet nedan. 

2.2 Byggteknik växthus 
I Sverige byggs främst tre olika typer av växthus. Det är: 
- Fristående växthus med sadeltak. 
- Venloblock, kompakta växthus som lämpar sig bäst i södra Sverige.  
- Båghus som är utformade som tunnlar, passar bra för säsongsodling. 
I detta arbete är det främst växthus för en mindre odlings skala som beaktas, alltså inte 
växthus som byggs och används till massodling.  

2.2.1 Växthusets konstruktion 

2.2.1.1 Växthusets grund 
Ett mindre växthus byggs fördelaktigt med en lätt grund, det kan vara med en plintgrund eller 
med en platta på mark. Det bör dock beaktas vilket arbete som ska utföras i växthuset så att 
inte arbetet skadar grunden. Det är vanligt att plintar med isolerade sockelelement används, 
se figur 3. Murens ovansida gjuts och putsas så att den får en avrinnande ovansida. Grunden 
bör isoleras med minst 100 mm isolering för att sänka energiförbrukningen och för att ge 
bättre förhållanden närmast väggen (Möller Nielsen, 2008). 
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Figur 3 Schematisk skiss över hur marken kan isoleras vid grundmur eller plintgrund (Möller Nielsen, 2008). 

2.2.1.2 Växthusets stomme 
Stommen byggs fördelaktigast i galvaniserat stål och med spröjs av aluminium för att förhindra 
rostangrepp (Möller Nielsen, 2008). Byggs stommen i trä behövs det ha med i åtanke att det 
kommer kräva större dimensioner och stommen kommer därför att ge mer skugga i växthuset. 
Där vägg och mark möts är det viktigt att det är tätt och isolerat för att det inte ska bli en för 
låg temperatur närmast väggen med en sämre produktion som följd.  

2.2.1.3 Växthusets täckmaterial 
Växthusets täckmaterial tillsammans med spröjsen bildar växthusets ytterskal. Det finns olika 
material som används; glas, polykarbonat, akrylplattor och plastfolie.  
Det vanligaste och i många aspekter det bästa materialet är flytplanat-glas, som har hög 
ljusgenomsläpplighet (ca 90 %). Det har en bra beständighet mot solljuset, behåller sina 
egenskaper under en lång tid och kan återvinnas. Andra material har antingen lägre 
ljusgenomsläpplighet eller dålig beständighet mot solljuset så att egenskaperna försämras 
efter en tid (Möller Nielsen, 2008; Nilsson & Nimmermark, 2013). 
Polykarbonat används i tjocklekarna 4-16 mm, och har en ljusgenomsläpplighet på ca 70 %. 
Ljusgenomsläppligheten påverkas inte mycket av tjockleken däremot åldras det snabbt i UV-
ljus och får en sämre ljusgenomsläpplighet. Plattorna är idag belagda med ett skikt av akryl för 
att klara UV-ljuset bättre. Polykarbonaten har dock bättre U-värde än glaset, är slagtåligt och 
tåligt mot brand (Möller Nielsen, 2008). 
Akrylplattor används i tjocklekarna 16-32 mm i två eller tre skikt. Plattorna förändras inte så 
mycket av solljuset och har en ljusgenomsläpplighet på ca 80 % efter fem år. Plattorna är 
ganska spröda och brinner lätt (Möller Nielsen, 2008). 
Plastfolie blir allt vanligare som täckmaterial, det är ett starkt material och kan användas i skikt 
med luftspalt. Vid två skikt har det samma isolerings egenskaper som 16 mm akryl eller 
polykarbonat. Tjockleken är oftast 0,2 mm och den har en ljusgenomsläpplighet på upp till 90 
% som blir 80 % efter ca fem år. Det är även det billigaste täckmaterialet. Plastfolien kan inte 
återvinnas men kan förbrännas (Möller Nielsen, 2008; Nilsson & Nimmermark, 2013 ). 
Glas kan användas i många olika kombinationer med isolerande gaser mellan glasen för att 
skapa fönster med önskad prestanda. Glas är samtidigt mycket tåligt mot UV-ljus och har en 
hög ljusgenomsläpplighet vilket gör det till det mest använda täckmaterialet för växthus. 
Andra material har antingen lägre ljusgenomsläpplighet eller dålig beständighet mot solljuset 
så att egenskaperna försämras efter en tid (Möller Nielsen, 2008; Nilsson & Nimmermark, 
2013). 
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2.2.1.4 Växthusets väggar 
På de sidor av växthuset som inte släpper in så mycket solljus kan med fördel isolerade väggar 
användas för att sänka energianvändningen till växthuset. Detta kan vara norrsidan eller om 
det är en sida som blir skuggad av en byggnad eller liknande.  
En sådan vägg kan förslagsvis byggas med en vitlackerad plåt på insidan som reflekterar 
solljuset in mot växthuset eller med en betongvägg som lagrar värme från dagen till natten 
som därmed minskar temperatursvängningarna (Möller Nielsen, 2008; Mundt & Malmström, 
2009). Studier har visat att en tung betongvägg har positiva effekter på klimatet under sommar 
och vinter (Agebro, 2010). 

2.2.1.5 Växthusets ventilation 
Växthuset ventileras för att hålla önskad temperatur och fukthalt. Ventilationen sker oftast via 
ventilationsluckor som sitter i nocken eller precis under takfoten. Dessa kan styras manuellt 
eller med en givare som öppnar och stänger luckorna vid en viss temperatur och fukthalt.  
För att inte luckorna ska gå sönder bör de inte vara uppfällda om vindhastigheten är för hög. 
Luckorna bör inte försöka att öppnas om det är risk för att de har frusit fast.  
Vid dessa ventilationsluckor sker en stor del av luftläckaget, då det ofta blir otätt kring dem 
Därför bör tätheten vid ventilationsluckorna ses över årligen (Möller Nielsen, 2008). 
I vissa fall används mekanisk frånluft, i dessa fall finns fläktar istället för luckorna, som kan ge 
en mer noggrann reglering av ventilationen.  
Det finns växthus som har ett ventilationssystem där både tilluften och frånluften styrs med 
fläktar. Fördelen med ett sådant ventilationssystem är att det överskott av värme som tas ur 
växthuset när det blir för varmt ska kunna lagras i ett värmelager och sedan användas när det 
finns ett underskott av värme. Nackdelen är att det är ett mer avancerat system och är dyrare 
att installera. 

2.3 Energieffektivisering 
Energieffektivisering är något som är önskvärt inom växthusbranschen då det krävs mycket 
energi för att hålla ett bra klimat i växthuset. Användandet av isolerande vävar är något som 
har blivit vanligt för att få en lägre energianvändning. Användandet av enkelglas som 
täckmaterial har blivit lägre, det har blivit vanligare att man använder material som har högre 
isoleringsförmåga framförallt på väggar men även till viss del på tak (Lantz et al, 2006). 

2.3.1 Isolering 
Ett växthus har stora värmeförluster via sitt skal, väggar, tak och grund. Detta beror på att 
växthus har ett högt U-värde. Det gäller att vara noga vid val av täckmaterial för att få ett så 
bra U-värde som möjligt på växthuset, och för att hålla energiförbrukningen på en så låg nivå 
som möjligt.  
Det finns vävar som kan användas dels som isolering och för skuggning när solinstrålning blir 
för hög. Vävarna är fästa på vajrar och dras för. Oftast är dessa vävar fästa i taket. Vävarna 
skapar en extra isolering och kan enligt Nimmermark (1992) ge en energibesparing på upp till 
75 %. Väv kan även användas för att täcka en växt så att den skyddas när temperaturen blir för 
låg. 

2.4 Värmelagring till växthus 
Som nämnts tidigare är ett växthus inomhusklimat mycket beroende av hur utomhusklimatet 
är. För att kunna odla under längre perioder är det därför nödvändigt att tillsätta värme i 
växthuset. På sommaren är det ett värmeöverskott och på vintern ett värmeunderskott. Det är 
därför intressant att lagra värmeöverskottet från sommaren till vintern, så kallad 
säsongslagring, för att kunna skapa längre odlingssäsong i växthuset på ett hållbart sätt. 

15 

 



Examensarbete byggteknik Daniel Svensson 

Ett växthus blir snabbt varmt om solinstrålningen är hög även om temperaturen utomhus är 
låg, då växthuset fungerar som en solfångare. Om det däremot inte är någon solinstrålning i 
växthuset, som vid molnigt väder och på nätter, blir det snabbt kyligt i ett växthus. För att 
förhindra dessa snabba temperatursvängningarna i växthuset kan det vara nödvändigt att 
använda värmeöverskottet från dagen till natten med dygnslagring. Dessa snabba 
temperaturförändringar kan också minskas genom att använda en värmelagrande vägg som 
har beskrivits ovan i kapitlet om växthusets väggar. 
I det här arbetet är det dock ett säsongsvärmelager som kommer att dimensioneras till ett 
växthus och ett dygnslager kommer inte att användas. 
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3 Solenergi 

Solenergin tas i beaktning vid husbyggandet, då det påverkar placering av hus, placering och 
storlek på fönster etc. Det är stora mängder solenergi som träffar jordens yta dagligen, den 
maximala solinstrålningen som når markytan är ca 1000 W/m2. I Sverige är solinstrålingen ca 
800-1000 kWh/m2år, däremot kan solinstrålningen vara så hög som 2500 kWh/m2år på vissa 
ökenområden (Andrén, 2007). 
Det är med andra ord mycket energi som kommer till jorden från solen varje dag som kan 
användas till att bland annat värma upp byggnader. 

3.1 Potentialen för solvärme i Sverige 
Det finns en god potential för användningen av ett solvärmesystem med solfångare i Sverige. 
Enligt beräkningar av Kjellsson (2004) skulle småhusägare i Sverige kunna få ut drygt 10 % av 
sin energianvändning från ett solvärmesystem med en solfångararea på 10 m2, och detta med 
användning av dygnslagring endast. Systemet syftar på uppvärmning av tappvarmvatten och 
för uppvärmning. Detta är väldigt generella siffror som skiftar mycket från fall till fall, beroende 
på system och behov. Siffrorna från Kjellssons rapport visar att det finns en stor potential för 
användning av solfångare till värmesystem. Om även säsongslagring skulle kunna appliceras 
skulle mängden energi utvunnen från ett sådant system öka.  
Som det ser ut för ett system med korttidslager är det stora mängder uppfångad värme under 
sommaren som aldrig kan utnyttjas till uppvärmning av huset då det saknas ett behov under 
sommaren, utan uppfångad värme under sommaren används endast till tappvarmvattnet.  
Det finns ett behov av att kunna lagra värmen under längre perioder. 

3.1.1 Solfångare till för laddning av säsongslager 
För att kunna utnyttja det överskottet som fångas under sommaren krävs det ett lager som 
kan lagra värmen under en lång tid. Ett sådant lager läggs oftast i marken där variationerna av 
klimatet är små. Dessa markvärmelager beskrivs tydligare under kapitlet för 
säsongsvärmelagring. 
Principen med ett säsongslager är detsamma som ett korttidslager, den stora skillnaden är att 
ett säsongslager lagrar värmen under en lång tid. Till storlek är ett säsongsvärmelager mycket 
större och tar på det viset längre tid att ladda upp och även lång tid att ladda ur. Dessa lager 
kan givetvis användas i kombination med korttidslager. 
En annan fördel med att använda solfångare för att ladda upp ett marklager kan t ex vara att 
lagret inte behöver vara lika stort som det hade varit utan denna möjlighet till uppladdning. 
Detta kan göra det användbart i de fall där det inte finns möjlighet att göra lagret tillräckligt 
stort. Till småhus kan tomtens storlek begränsa hur stort marklager som kan användas, i vissa 
fall är det nödvändigt att tillsätta tillskottsvärme från annat håll för att komma upp i tillräckligt 
hög temperatur. 

3.2 Solinstrålning 
Solens instrålning påverkas av geografisk plats, molnighet, föroreningar i luften etc. som 
hindrar solens strålar från att träffa en yta. För att solstrålarna ska kunna tas upp optimalt av 
solfångaren bör solfångarens yta vara vinkelrät mot solstrålen. I Sverige är en lutning på ca 45° 
mot söder ett bra riktvärde, det skiljer dock lite från södra till norra Sverige (Kjellsson, 2004). 
Det skiljer ungefär 100-200 kWh/m2år i en jämförelse på en horisontell yta mot en som lutar 
45° mot söder. Det skiljer även från år till år beroende på hur förhållandena har varit, det kan 
variera mellan 200-300 kWh/m2år (Kjellsson, 2004).  
Solinstrålningen i Sverige varierar kraftigt över året och är nästan obefintlig under 
vintermånaderna. Däremot är solinstrålningen desto högre under sommarmånaderna. Under 
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vår- (feb-april) och höst månaderna (aug-okt) är det stor skillnad på solinstrålningen mot en 
yta som är riktad 45° mot söder jämfört mot en yta som är horisontell. 
Ytan ska vara mindre lutad (från horisontalplan) under sommaren ca 30° i södra Sverige och 
något mer i norra. Under vintern är en lutning på 60-65° till nästan 90° under december 
optimalt. Under april till september kommer 80 % av hela årets solinstrålning (Kjellsson, 2004). 
Antalet solskenstimmar i Sverige är flest runt Sveriges kust, som minst i norrlandsfjällen och i 
södra Sveriges inland. Antalet solskenstimmar beror främst på molnigheten. Solskenstid 
definieras som den tid då solstrålningen är större än 120 W/m2 (SMHI, 2014). 

3.2.1 Direkt och diffus solinstrålning 
Direkt solinstrålning är den instrålningen som inte har gått igenom moln, stoft eller dylikt. Den 
diffusa instrålningen är den strålning som stöter på moln eller dylikt på vägen innan den träffar 
ytan på jorden. Solfångare kan ta tillvara på både direkt och diffus solinstrålning (Kjellsson, 
2004; SMHI, 2007). 
I Sverige är den diffusa instrålningen från solen tämligen hög, ca 50 %, det beror på att vi har 
ett molnigt väder. Den instrålning som träffar en yta kan variera kraftigt och snabbt, på bara 
någon sekund kan den gå från att ha varit 900 W/m2 till att bli 0 W/m2 om det kommer ett 
tjockt moln som täcker solens strålar (Kjellsson, 2004; SMHI, 2007). 

3.3 Solfångarsystem 
Ett solfångarsystem består av flera olika komponenter där solfångaren är den del som 
systemet bygger kring men det krävs ventiler, cirkulationspump, slang, filter, expansionskärl 
och ett lager att lagra värmen. Principen med ett system som använder solfångare är att ta 
tillvara på solvärme genom att solen värmer upp en vätska i solfångaren. Den vätskan förs 
sedan vidare för att användas eller lagras. Ofta lagras den i en tank, genom att den varma 
vätskan från solfångaren värmeväxlas med vätskan i tanken. Värmen i tanken kan användas för 
uppvärmning av byggnaden eller till tappvattnet. Värmen från solfångaren kan även lagras i ett 
säsongslager i marken. Se figur 4 för en schematisk bild hur ett solfångarsystem är uppbyggt. 
Behovet av tappvarmvatten är i stort sett konstant över hela året men behovet av 
uppvärmning är direkt motsatt tillgången på solenergi i Sverige. Därför är det aktuellt med 
säsongslagring av solenergin från sommarhalvåret till vinterhalvåret. Dessa system behöver 
kompletteras med någon form av uppvärmning men kan täcka en stor del av värmebehovet 
och få ner värmekostnaderna (Kjellsson, 2004). 
Livslängd på ett system med solfångare är ungefär 20 år. Vid bra utförande av system och bra 
underhåll kan systemet hålla längre. Solfångaren i sig har en längre livslängd. Det är främst 
andra komponenter i systemet som behövs bytas oftare, det är ofta en mindre investering sett 
till hela systemet. Själva driftkostnaden av systemet är låg, det är investeringen av systemet 
som är den stora kostnaden (Kjellsson, 2004). 
För att kunna säkerställa önskad temperatur till uppvärmningen av värmesystemet eller 
tappvarmvattnet kan en uppvärmningspanna och elpatron användas i tanken som värmer upp 
vattnet till önskad temperatur i de fall där solfångaren inte lyckats göra det. Vart denna 
temperatur-nivå placeras är viktigt för att få ut maximal effekt av solfångaren och samtidigt få 
ett fungerande system (Kjellsson, 2004). 
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Figur 4 Exempel på hur ett solfångarsystem kan se ut (Kjellsson, 2004) 

En solfångare kan användas för olika uppvärmningssystem och de olika systemen kräver olika 
temperaturer. Behovet av tappvarmvatten är i stort sett konstant över hela året det kan därför 
vara fördelaktigt att använda solfångare till att värme upp tappvarmvattnet. Behovet av 
uppvärmning är direkt motsatt tillgången på solenergi i Sverige. Därför vore det aktuellt med 
någon typ av säsongslagring av solenergin som lagrar värmen från sommarhalvåret till 
vinterhalvåret. Dessa system kompletteras ofta med någon form av uppvärmning men kan 
täcka en stor del av värmebehovet och få ner värmekostnaderna (Kjellsson, 2004).  
Solenergi från solfångare har låga driftkostnader, utgifterna ligger i inköp och installation.  

3.3.1 Solfångare 
Solfångaren fångar upp solvärmen och för vidare värmen så att den kan användas på önskat 
sätt. Det finns två olika typer av solfångare, plana glasade- och vacuumsolfångare. De är olika 
till utseende och verkningsgrad. Verkningsgraden hos en solfångare beror främst på 
temperaturskillnaden mellan omgivningen och solfångaren. Vanligast i Sverige är den plana 
glasade solfångaren. Se figur 5 för hur energibalansen ser ut för en solfångare. 

3.3.1.1 Plana solfångare 
Den plana solfångaren som är vanligast i Sverige är en isolerad glasad låda med en metall som 
absorberar värmen. Dessa är lätta att integrera i husets tak och är tåliga för mekaniska laster. 
Den har högst verkningsgrad då temperaturskillnaden mellan solfångare och omgivning är låg, 
och passar därför bäst att använda till värmesystem som inte kräver höga temperaturer 
(Kjellsson, 2004). 

3.3.1.2 Vacuumsolfångare 
Vacuumsolfångaren har en lite mer avancerad och känslig konstruktion just för det 
vacuumisolerande lagret. En vacuumsolfångare är ungefär som en termos men med en 
genomskinlig yta och det inre röret är absorbatorn. En bra vacuumsolfångare har låga 

19 

 



Examensarbete byggteknik Daniel Svensson 

värmeförluster och bra verkningsgrad vid höga temperaturskillnader, de fungerar därför bra 
vid system som kräver höga temperaturer (Kjellsson, 2004). 
 

Figur 5 Energibalansen för en solfångare (Kjellsson, 2004). 

3.3.1.3 Övriga komponenter i systemet 
Reglerventil behövs till att reglera korrekt flöde mellan solfångare och lagret. Backventil 
förhindrar att det skapas en cirkulation som tar värme från lagret i de fall när lagret är varmare 
än solfångaren. Tappventil och luftventil är för tappning och påfyllning av vatten och för att 
tappa ut luft ur systemet. Expansionskärl förhindrar skador på systemet som kan uppkomma 
vid tryckskillnader, då vätskan ändrar volym vid olika temperaturer (Kjellsson, 2004). 

3.3.1.4 Värmelagring till solfångare 
Värmen som fångas upp i solfångaren bör lagras på något sätt om den inte ska användas 
direkt. Vid korttidslagring (1-5 dygn) lagras oftast värmen i en ackumulatortank eller liknande. 
Vid säsongslagring är det oftast någon typ av lager i marken det rör sig om, detta tas upp mer 
längre fram i arbetet under säsongsvärmelager. 
I tanken är det fördelaktigt om det skiktar sig i olika temperaturer med varmast högst upp och 
sedan kallare ju längre ner i tanken. Solfångaren värmeväxlar längst ner i tanken, och det som 
kräver högst värme tas ut högst upp i tanken. På detta sätt kan man undgå att tillsätta 
eftervärme till system som kräver högre temperaturer. I de vanligaste systemen lagras värmen 
i 1-5 dygn i tanken (Kjellsson, 2004). På liknande sätt kan det även vara effektivt att skikta 
värmen på något sätt i ett säsongsvärmelager. 
Att lagra värmen i så kallade säsongslager är en intressant applikation till solfångare. Det krävs 
då att lagret är stort och att det isolerar värmen bra, då förlusterna kan bli stora. Principen är 
densamma vid säsongslagring eller om man bara lagrar under något dygn.  
Vad som är viktigt att tänka på är temperaturen som ska hämtas från lagret och vilken 
temperatur som krävs för systemet man ska utnyttja värmen till. 
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Lagringen av solenergin kan starta när temperaturen i solfångaren är högre än den i lagret. 
Systemet kan behöva stoppas i de fall då temperaturen blir för hög och det finns en risk att det 
börjar koka i pumpen (Kjellsson, 2004). 

3.3.1.5 Placering av solfångare på byggnad 
Vid användning av solfångare till ett system för villa är placeringen av solfångarna oftast på 
taket. Det är naturligt då det högt upp är mindre risk för skugga av andra hus, husdelar eller 
träd och dessutom att det inte tar någon plats från tomten. Taket på en villa har ofta en 
fördelaktig lutning, på 30-45°. De plana solfångarna är lätta att ersätta takpannorna med då de 
kan fästas på samma sätt som takpannor och integreras då bra i taket. Det kan dock medföra 
vissa estetiska problem vid installation av solfångare. Vid ett nybygge är det lättare att planera 
in det så att det blir mer estetiskt tilltalande. Även väggar är bra för placering av solfångare, 
och kan användas i fall där det anses lämpligt.  
Takarean på en normal villa i Sverige är i normalt tillräckligt stor för det behov som krävs för 
att kunna använda ett solvärmesystem för korttidslagring. Vid längre lagring som 
säsongslagring kan takarean begränsa systemet (Kjellsson, 2004). 

3.3.1.6 Placering av system 
De andra delarna i systemet framförallt värmelagret och värmepannan med tillhörande förråd 
till bränslet måste planeras så att det blir funktionellt hållbart efter förutsättningarna som ges 
av huset och tomten. Dessa system placeras ofta i vind eller källare om möjligt. Systemet 
kräver normalt upp till 5 m2 för de stora systemen (Weiss, 2003). 
Vid säsongslagring blir det andra förutsättningar då tanken ersatts av ett annat lager som 
förvisso är större men inte är placerat i huset utan snarare i närliggande mark. Val att lagring 
vid säsongslagring beror på vilka geologiska och andra naturliga förutsättningar som finns.  
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4 Säsongsvärmelager 

Ett säsongsvärmelager lagrar värme under en längre tid, från sommar till vinter. Vid 
användande av solfångare är det värmeöverskottet på sommaren som lagras för att användas 
på vintern. Ett säsongsvärmelager kan även laddas med t.ex. spillvärme från en industri. 
Värmen i värmelagret kan användas för uppvärmning och tappvarmvatten. 
Dessa lager kräver en stor volym då det är mycket värme som behöver lagras. 
Säsongsvärmelager placeras ofta i marken där marken fungerar som isolering och många 
gånger även som lager.  
Det krävs flera år för att ladda ett säsongsvärmelager. Temperaturen i lagret stiger varje år tills 
det kommer till ett tillstånd när det inte blir varmare för varje år, det kan då betraktas som 
fulladdat. När ett lager är fulladdat kan det avgöras hur mycket energi som går att hämta ur 
lagret.  
Lagret dimensioneras efter vilket temperaturkrav som är på systemet. Vid dimensionering av 
ett värmelager behöver man veta vilken temperatur på värmesystemet och vilket energibehov 
som kommer behöva tas ur lagret. Hur värmelagret kommer att se ut bestäms av de geologiska 
förutsättningarna och de krav som ställs. Något som kan vara viktigt att tänka på är att ett 
stort lager kräver mer värme för att komma upp i höga temperaturer. Ett litet lager kan inte 
lagra tillräckligt med värme för att det ska räcka en längre tid. Det är därför en balansgång 
mellan ett för litet och för stort lager.  
Det behövs enligt Duer et al. (2001) mellan 30-100 m2 solfångare och en hög isoleringsgrad av 
lagret för att lagret ska kunna komma upp i temperaturer som gör det möjligt att täcka en stor 
del av uppvärmningen till ett enfamiljshus. 
Vidare i detta arbete är ett storskaligt värmelager ett lager som är dimensionerat till ett större 
flerbostadshus eller större, ett småskaligt värmelager är ett värmelager som är till ett 
enfamiljshus och liknande. 

4.1 Olika värmelager 
De olika säsongsvärmelagren som presenteras nedan är i princip lika. Det som avgör vilket typ 
av lager som används i varje enskilt fall är främst vilka förutsättningar som finns. Vissa typer av 
säsongsvärmelager lämpar sig bättre i större skala och andra i mindre skala.  
Dessa är alla olika typer av sensibla säsongsvärmelager. Sensibel värmelagring är då energi 
lagras i ett medium (ofta vatten) utan att vattnet genomgår en fasförändring. Värme lagras 
med fördel i vatten då vatten har en hög värmekapacitet. Ett säsongsvärmelager är ofta 
placerat i marken. Ofta används solfångare eller spillvärme för att värma upp dessa lager. 
De geologiska förutsättningarna som finns i marken och värmebehovet är direkt avgörande för 
hur ett markvärmelager kommer se ut. Vilken jord marken består av, djup till berg etc. är 
exempel på egenskaper som påverkar val av värmelager.  

4.1.1 Lagring i bergrum 
I stora bergrum lagras värmen i en vätska, ofta är det i vatten. Gamla oljelager som byggdes 
mellan 1950-1980 kan med fördel användas som lager, då det är dyrt att spränga ut nya 
bergrum. Rummen på dessa lager är relativt stora och används till en storskalig värmelagring, 
50 000 till 2 000 000 m3 (Sandborg, 2006). 
Vid nybyggande av ett bergrum krävs ganska mycket arbete. Lagren bör byggas relativt stora 
då rummen inte är isolerade, och berg har en hög värmeledningsförmåga och leder bort 
värmen från lagret. 
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4.1.2 Akvifer lager 
Akvifer är ett naturligt förekommande rum i marken som är ett grundvattenmagasin. 
Akviferlager är ett storskaliga lager då värmeförlusterna är stora. Lagret i sig kräver inte någon 
större investering då lagret redan finns där, investeringen blir bara kostnaden för att hitta 
själva lagret. 

4.1.3 Lagring i tank 
Vid lagring av värme i tank är lagringen inte lika påverkad av de geologiska förutsättningarna. 
Då värmen lagras i en tank, i en vätska förslagsvis vatten, utformas lagret efter behov och det 
är lätt att bestämma var lagret ska placeras och hur det ska se ut. Tankarna byggs ofta i betong 
eller stål och isoleras efter behov, och kan placeras både över eller under marken.  
Lagring i tank används ofta även vid korttidslagring, i form av en ackumulatortank. Principen är 
densamma vid säsongslagring, men tanken är större och bättre isolerad.  

4.1.4 Groplager 
Ett groplager är en utgrävd grop som sluts med ett tätskikt, kan t ex vara av en gummifolie. I 
gropen lagras värmen i vatten ofta i kombination av grus eller stenar. Groplager dimensioneras 
ofta för lite lägre energibehov (Norberg, 2010). Ovanpå gropen har man ett lock som isolerar 
lagret så att man inte förlorar så mycket värme från lagret. 

4.1.5 Borrhålslager 
Borrhålslager är ett värmelager där marken eller berget värms upp med slangar med uppvärmt 
vatten cirkulerande i. Det borras djupa hål i marken som blir uppvärmd, se figur 6. Borrhålen är 
ca 30-200 m djupa och är på ett avstånd av ca 4 m från varandra och bör vara jämt fördelade 
för att få en jämn temperaturfördelning (Sandberg, 2006; Byggforskningsrådet, 1986; Schmidt 
et al., 2003). 
Värmelagret är varmast i mitten, och lagret kan ladda eller urladda hela systemet samtidigt, 
lagret kan också laddas inifrån och ut, och urladdas utifrån och in detta beror på hur lagret är 
kopplat. I vissa fall kan det vara fördelaktigt att ladda lagret inifrån och ut då det går att 
bestämma bättre vilken temperatur som behövs. 
Borrhålslager är ett exempel på ett lager som används både storskaligt och småskaligt.
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Figur 6 Principbild för hur ett borrhålslager anläggs (Sandberg 2006). 

4.1.6 Markvärmelager 
Att använda jorden som värmelager görs på liknande sätt som borrhålslager, kollektorslangar 
grävs ner i marken och kan läggas både horisontellt eller vertikalt. I slangar cirkulerar en 
uppvärmd vätska som värmer upp marken vid laddning av värmelagret och tvärtom vid 
urladdning. Kollektorslangarna ligger normalt på ett djup på 0,5 – 1,5 m, i norra Sverige bör 
slangarna läggas djupare än i södra pga. att tjäldjupet är djupare (Claesson, 1985). 
Lager av denna typ kräver relativt stora ytor. Det finns olika metoder om hur slangen läggs ut 
men principen är den samma. I vissa fall är överlappningen av kollektorslangarna mer vilket 
leder till kortare sträckor men det måste kompenseras av att dikesavståndet är större. Ytan 
som används blir ungefär samma (Claesson, 1985).  
Kollektorslangen kan föras ner i marken på olika sätt. Det kan ske via schaktning av jord som 
man sedan lägger tillbaka när slangarna placerats, det kan även ske via nedpressning eller 
genom att man ”skär” upp marken och placerar slang där (Claesson, 1985). Vid schaktning kan 
jorden bytas ut mot en som har bättre egenskaper för värmelagring. Har jorden tillräckligt bra 
värmelagringsegenskaper kan de andra metoderna användas om det är möjligt. 
Enligt Claesson (1985) påverkar grundvattenströmningar förlusterna från värmelagret något, 
men är i många fall försumbart. 

4.2 Termisk analys av jordvärmesystem 
Temperaturen i marken skiftar under året, dock är det inte alls lika kraftiga och snabba som i 
luften. På ett markdjup större än 0,5 meter skiftar temperaturen inte alls över dygnet. Desto 
djupare ner i marken desto mindre temperatursvängningar sker. Temperatursvängningarna i 
marken under ett år är mindre men även något förskjutna mot temperatursvängningarna i 
luften. På ett djup djupare än 10 meter sker inga temperatursvängningar alls över året.  
Detta medför att på vintern är marken varmare än utomhustemperaturen och på sommaren är 
marken kallare än utomhustemperaturen. På detta sätt fungerar marken som värmelager på 
vintern och ett lager av kyla på sommaren.  
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Värmen transporteras främst genom värmeledning i jorden. Värmetransporten genom 
strålning och konvektion är försumbar (Lindskog, 2006). 
Jorden består av mineraler, vatten och luft (porositet och vatteninnehåll), det är 
sammansättningen mellan dessa som bestämmer en jords termiska egenskaper.  
Vid lagring av värme i jorden (marken) är det fördelaktigt med en långtidskonstant. Med det 
menas en jord som är trög där temperaturförändringarna är långsamma.  

4.2.1 Värmekonduktivitet, λ (W/mK) i jorden 
Värmekonduktivitet är jordens, materialets, egenskap att leda värme. Den förändras hos 
materialet vid förändrad temperatur. Värmekonduktiviteten är i stort sett ett 
genomsnittsvärde mellan mineralet i jorden, vattenhalten och lufthalten i jorden. Kvarts är ett 
mineral som har markant högre värmekonduktivitet (λ=7,8 W/mK) än andra mineraler (2-3 
W/mK), varför halten kvarts är ganska avgörande för värmekonduktiviteten för jordarten. 
Vatten respektive luft har värmekonduktivitet på 0,56 respektive 0,025 W/mK. Luft är det mest 
isolerande i en jordart (Lindskog, 2006). 

4.2.2 Värmekapacitet, cp 
Värmekapaciteten, cp, är hur mycket termisk energi som materialet (jorden) kan lagra. I en jord 
som består av flera olika material är värmekapaciteten för jorden ett direkt viktat värde av de 
olika materialens värmekapacitet (Lindskog, 2006). 

4.2.3 Grundvattennivå 
Nivån på grundvattnet varierar över året och är som högst under den tidiga våren och som 
lägst under sensommaren. Nivån kan variera med upp till två meter i en moränjord, och med 
ungefär en meter i en sandjord. På ett år ligger grundvattnet många gånger på en nivå som är 
mindre än en meter från markytan (Knutsson & Morfeldt, 2002). Vid värmelagring i marken 
ligger slangarna alltså ofta på en nivå under grundvattenytan.  

4.2.4 Fukttransport i jord 
Fukttransport sker i jorden och kan ske via porerna i jorden genom förångning och 
kondensation, påtvingad konvektion, kapillärsugning, ångdiffusion och vätskediffusion. Det kan 
ske i vertikal och horisontell riktning. Vid en låg vattenmättnadsgrad i jorden sker 
fukttransporten främst via ånga. Vid hög vattenmättnadsgrad i jorden sker fukttransporten 
främst i vätska.  
Det sker en fukttransport mot slangarna i marken, vid markvärmeväxlare, vilket medför en 
högre fukthalt vid slangarna.  
Det är komplexa värme- och energiprocesser som pågår i marken vid temperatur- och 
fuktgradienter. Temperatur- och fuktgradienterna sätter hela tiden nya förutsättningar för 
varandra och påverkar jordens egenskaper, som jordens entalpi, värmekonduktivitet och 
värmekapacitet (Philip & de Vries, 1957; Lindskog, 2006). 
Lindskog (2006) jämför resultat där det har gjorts fuktmätning vid jordvärmesystem. Han visar 
på att det blir fuktigare runt slangen men också att den är mycket svår att förutsäga och beror 
på många olika faktorer som distans till grundvattenytan. Lindskog menar på att det är 
ingenting som behöver vara med i beräkningen vid dimensionering av slangarna. 
  

25 

 



Examensarbete byggteknik Daniel Svensson 

5 Presentation av Spånvägen 9 

Utbyggnaden av växthuset ska ske till en 1,5-plansvilla som ligger strax utanför Karlstad i Skåre. 
Huset ligger i ett villaområde intill Klarälven och området kan ses som ett vanligt villaområde i 
Sverige, där alla hus och tomter ser ungefär likadana ut, se figur 7.  
Markens förutsättningar hämtas från SGU, information om bland annat jordart och jorddjup. 
Jordarten är älvsedimentsand, jorddjupet är 10 – 20 m och grundvattnet ligger bara någon 
meters djupt.  
Förutsättningarna för solfångare på husets tak är goda då taket har en fördelaktig lutning (45°) 
och riktning. Den taksidan som är riktad mot söder är inte skymd av träd och har god plats för 
solfångare.  
Växthuset ska byggas som en fortsättning av huset med samma tvärsnitt. Markvärmelagret ska 
placeras i marken på tomten, en del av värmelagret kommer vara under växthuset, detta 
kommer medföra att en liten del av värmeläckaget från värmelagret hjälper till att värma 
växthuset under vintern.  

 
Figur 7 Satellitbild över Spånvägen 9 och omkringliggande hus. Bild hämtat från Google maps. 

5.1 Systemets krav 
Kravet är att kunna hålla en temperatur på 5°C, men att under de absolut kallaste dagarna inte 
gå under 0 °C, under vintern i växthuset med hjälp av uppvärmning från värmen som lagrats i 
värmelagret utan att tillsätta ett extra värmetillskott.  

5.2 Systemets utformning 
Systemet består av solfångare, kollektorslang, ett isolerat värmelager och ett växthus som 
värms upp med hjälp av golvvärme, se figur 8. 
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Solfångarna är placerade på husets tak, på den del av taket som är riktad mot söder. Från 
solfångarna transporteras värmen i kollektorslangar ner till värmelagret i marken. Den varma 
vätskan från solfångarna värmer upp marken som är isolerad på toppen och runtom. Under 
uppvärmningsperioden värms växthuset upp av vattenburen golvvärme. Golvvärme väljs 
eftersom det är ett lågtempererat värmesystem och lämpar sig därför bra då målet är att inte 
behöva tillsätta någon extra värme utom den som hämtas ur värmelagret.  
Arean på solfångare bestäms efter vilken värmeproduktion som krävs för att få upp 
värmelagret till en tillräckligt hög temperatur.  
Växthuset byggs som en förlängning av en 1,5-plansvilla i Skåre, Karlstad, och kommer ha 
samma tvärsnitt som huset. Växthuset har en golvarea på ca 36 m2.  
Värmelagret ligger dels direkt under växthuset men även i marken utanför växthuset. Värmen 
lagras i jorden i marken och kommer att isoleras på toppen och lagret kommer att isoleras 
runtom om då det behövs för att hålla tillräckligt hög temperatur.  

 
Figur 8 Schematisk bild över hur systemet kommer se ut. 
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Modeller 

Under följande del presenteras de olika modellerna som har använts för beräkningar. Det är 
beräkningarna för värmeproduktionen för solfångarna, energianvändningen och temperaturen 
i växthuset, temperatur och flöde på vattnet i golvvärmen, det lokala värmemotståndet kring 
slangen i värmelagret och vilka temperaturer som hålls i lagret. 

6 Beräkningsmodell för värmeproduktion av solfångare 

Värmeproduktionen från en solfångare skiftar hela tiden beroende på förhållanden som 
solinstrålning, arbetstemperatur och utetemperatur etc. Plana solfångare har högre 
verkningsgrad vid lägre temperaturdifferenser det är därför bra att använda plana solfångare 
till ett lågtempererat system, se figur 9.  
Värmeutbytet från en solfångare i Sverige är enligt Andrén (2007) 400 kWh/m2år ± 15 % vid en 
genomtänkt placering. Värmeproduktionen beräknas med Björn Karlsson formel som är 
solvärmebranschens tumregel om hur årsvärmeproduktionen ska beräknas (Andrén, 2007).  
Björn Karlssons formel, årsvärmeproduktionen per m2 solfångare då solfångarens 
medeltemperatur är 40 °C: 

𝐸𝐸 = 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙 ∙ 𝐴𝐴𝑙𝑙𝑎𝑎𝑡𝑡.𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙 ∙ 𝑆𝑆 − 𝑈𝑈𝑣𝑣ä𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙 ∙ 37 
Solinstrålning Karlstad: 
Solinstrålning Karlstad mot en horisontell yta 975 kWh/m2,år (SMHI, 2014). 
Orientering solfångare: 
145° (sydost), och 45° lutning mot sydost. Detta ger enligt Kjellsson (2000) 0,96 av maximal 
instrålning mot ytan, en horisontell yta har 0,85 av maximal instrålning. Detta ger att 
solinstrålningen mot en solfångare med denna placering har en instrålning på 1100 kWh/m2år 
Solinstrålning för solfångare, S: 
 

𝑆𝑆 = 1100
𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑚𝑚2å𝑟𝑟

 

Antagna värden för T, A och U är typiska värden för en vanlig villasolfångare (Andrén, 2007). 
För värden på temperaturskillnad och verkningsgrad används grafen i figur 9. 
Tabell 1 Antagna och beräknade värden för beräkningar av värmeproduktionen för solfångare. 

Ttransmissionsfaktor 0,85 
Aabs.faktor 0,9 
U (W/m2K) 4,5 
ɳ 0,6 
ΔT (°C) 35 
S (kWh/m2år) 1100 

 
Verkningsgrad, ɳ: 
Verkningsgraden för en solfångare beror på den aktuella instrålningen, solfångarens 
arbetstemperatur, lufttemperaturen kring solfångaren och hur stor del av solinstrålningen som 
når absorbatorn. Verkningsgraden varierar med temperaturdifferensen mellan temperaturen i 
solfångaren och luften omkring (Andrén, 2007). 
Systemet kan börja lagra värme så fort temperaturen i solfångaren överstiger den i lagret. 
Temperaturen i värmelagret är relativt låg, ca 20-40 °C. Det leder till att värme kan börja lagras 
vid en relativt låg temperatur. Verkningsgraden (ɳ) sätts till 0,6 i beräkningarna, 
verkningsgraden är taget från grafen, i figur 9, för verkningsgraden för plana solfångare. 
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Verkningsgraden är eventuellt bättre, men för att inte underskatta hur stor yta solpaneler som 
behövs är den satt lågt. 

 
Figur 9 Exempel på verkningsgraden hos vacuum-, plana- och oglasade solfångare vid olika 
temperaturskillnader mellan solfångare och omgivning (Andrén, 2007). 

Detta ger följande: 
 

𝐸𝐸ɳ,solfångare = ɳ ∙ 𝐸𝐸 �
𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑚𝑚2å𝑟𝑟�

 

6.1 Resultat av värmeproduktionen för solfångare 
Resultatet blir att solfångarnas värmeproduktion är 405 kWh/m2år.  
Årsvärmeproduktionen är 405 kWh/m2, för 30 m2 är det 12 150 kWh. Detta är vad som 
används i modellen. Detta resultat ska ses som en generell beräkning av hur stor area 
solfångare som krävs, men vid ett verkligt utförande av modellen är det viktigt att räkna på 
årsvärmeproduktionen för just den valda solfångaren, då det varierar från solfångare till 
solfångare. 
Hur stor andel av värmeproduktionen är för respektive månad baseras på data om 
globalstrålning från SMHI (2014). 
Under december, januari och februari räknas värmeproduktionen vara noll från solfångarna då 
det är mycket låg solinstrålning och det eventuellt ligger snö som täcker solfångarna. Ungefär 
82 % av all värmeproduktion sker från april till september (i tabellen nedan ses april till 
september som sommar), detta baseras på solinstrålnings data från SMHI (2014). 
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Tabell 2 Värmeeffekt till och från värmelagret för respektive period under ett år. 

Månad Effekt (W) 

Okt 571 
Nov -80 
Dec -467 
Jan -467 
Feb -118 
Mars 1119 
Sommar 2553 

6.2 Diskussion angående värmeproduktionen 
Som nämnts i kapitel 6.1 är antalet kvadratmeter solfångare beroende av vilken solfångare 
som väljs och system. Detta är alltså bara generella beräkningar. Vad som ska noteras är att 
själva värmeproduktionen av solfångarna är den som används till lagring i värmelagret. Den är 
alltså inte generell utan är det som ska utgås ifrån vid noggrannare beräkningar och val av yta 
solfångare.  
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7 Växthuset, energiberäkningar i IDA ICE 

7.1 IDA Indoor Climate and Energy 
IDA Indoor Climate and Energy (ICE) är ett simuleringsprogram som studerar inomhusklimatet 
och energianvändningen för en byggnad. I programmet kan man dela upp byggnaden i flera 
zoner, det kan t ex. vara en zon för varje rum eller liknande. 
Byggnaden byggs upp i programmet med värmesystem, vindförhållanden, väderdata, 
skuggning och användande etc. Detta simuleras sedan under en vald tidsperiod med vald 
väderdata för att beräkna energiförbrukning, luftkvalité, temperatur etc. Resultatet redovisas 
främst i grafer och tabeller men kan även visas med vissa animationer i modellen. 
IDA ICE är användarvänligt och lätt att förstå, det finns bra instruktionsfilmer som hjälper till 
för att använda programmet korrekt. Programmet är dock väldigt komplext i det hänseende 
att man kan justera en mängd parametrar i modellen, detta gör programmet väldigt flexibelt. 
Det krävs därför erfarenhet och kunskap inom området för att använda programmet på ett 
korrekt sätt. 

7.2 IDA ICE – modell 
Huset i modellen byggs likt det verkliga huset och till huset modelleras en utbyggnad som är 
växthuset, se figur 10. 
Modellen består av tre zoner; växthuset, ovanvåningen och undervåningen. Den zon som är 
intressant är växthuset men vissa inställningar görs även för zonerna i huset då det kommer att 
påverka klimatet i växthuset något.  

 
Figur 10 IDA-modellen i 3D. 

7.2.1 Huset 
Huset är en typisk 1,5-plansvilla från 70-talet med tegelfasad och en golvarea på 90 m2.  
Huset i modellen har en vägg tegelfasad med luftspalt, ca 20 cm isolering och ett U-värde på 
0,22 W/m2K på undervåningen. På ovanvåningen är det träfasad och något högre U-värde på 
0,29 W/m2K. Yttertaket är ett isolerat tegeltak. Temperaturen i huset är mellan 21-25°C under 
hela året. Huset består av två zoner, övervåning och undervåningen. 
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7.2.2 Växthuset 

7.2.2.1 Storlek och orientation 
Huset som byggs upp i modellen ligger i Skåre strax utanför Karlstad. Växthuset är en 
utbyggnad från huset med samma tvärsnitt och 7,5 x 4,8 m2 stort. Växthuset byggs som en 
fortsättning av huset på den kortsidan som är riktad mot sydväst, 55° från söder mot väst. Hela 
växthusdelen består av en zon. 
Den norra långsidan av växthuset är husets södra kortsida. Växthusets norra kortsida byggs 
som tegelvägg eftersom den sidan inte bidrar med så mycket solljus är det bättre att bygga 
den som en tungvägg som lagrar värme under dagen som sedan värmer växthuset under 
natten, detta jämnar ut temperaturskillnaderna mellan natt och dag något. Växthusets grund 
är en gjuten betongplatta där golvvärmen ligger dragen. Observera att under betongplattan 
ligger värmelagret, men detta är inte med i IDA modellen. 

7.2.2.2 Ventilationen i växthuset 
Växthuset har inget luftbehandlingsaggregat eller ventilation i modellen. I verkligheten 
kommer växthuset ha fönsterluckor som kan öppnas i nocken för ventilation vid höga 
temperaturer, detta är dock inget som finns med i modellen som simuleras. Detta påverkar 
inte resultatet i energianvändningen under vintern, det gör bara att temperaturkurvorna 
under sommaren kommer visa väldigt höga temperaturer. 

7.2.2.3 Växthusets glas och spröjs 
Som glas används energisparglas med argonfyllning: Pilkington Optitherm S3 6-15-(S3)4 med 
argon. Det är ett energisparglas med hög ljustransmission. Fönstret har ett U-värde på 1,1 
W/m2K och ljustransmission på 79 %. I modellen sätts glasen som 1 m breda från golv till tak 
och från vägg till nock. Spröjsen är 5 cm bred och av stål, och har ett U-värde på 5,8 W/m2K. 
Spröjsen blir därför en stor köldbrygga. I modellen anses fönstret inte ha någon annan ram, då 
ramen är väggen (spröjsen). 

7.2.2.4 Luft- och värmeläckage i växthuset 
Växthusets tryckkoefficienter som används för att beräkna luftinfiltration som uppstår mot 
byggnaden av vinden sätts till det förinställda förhållandet ”sheltered” då huset anses ligga i en 
skyddad miljö. 
Lufttätheten för växthuset sätts till 30 m3/m2h vid en tryckskillnad på 300 Pa. Detta värde sätts 
efter att ha diskuterat lufttäthet i växthus med Thomas Henderson (2015) på SP (Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut), värdet som sattes anses enligt Thomas Henderson representera 
ett bra och tätt växthus. 
I modellen kan köldbryggor som är mellan yttervägg/innervägg, fönster i fasad etc. sättas, de 
flesta köldbryggorna sätts till ett värde som representeras av ”typical” i programmet. Detta är 
antaget av mig, och jag anser det rimligt för ett hus byggt på 70-talet. 

7.2.2.5 Golvvärme 
Växthuset värms upp med vattenburen golvvärme, som ligger 2 cm ner i betonggolvet. 
Golvvärmens maxeffekt är 1830 W och ska hålla minst 5 °C i växthuset, eller över 0 °C under de 
kallaste vinterdagarna. Skillnaden på framledningstemperaturen och 
returledningstemperaturen (ΔTgolvvärme) är 5 °C. Framledningstemperaturen vid maximal effekt 
på 1830 W är 15,8 °C, golvet får då en max temperatur på 9,9 °C. Golvvärmen styrs via en PI-
regulator och sensorn mäter av lufttemperaturen.  
Värmemotståndet i golvvärmen är satt till 30 m2K/W som anses vara ett normalt värde för 
värmemotståndet för ledningar dragna i betong.  
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7.2.2.6 Globala indata för modellen 
Som lokalisering för byggnaden väljs Karlstad från databasen i IDA ICE. Klimatdata är hämtat 
för Karlstad flygplats från ASHREA IWEC2 klimatfil. Vindprofilen hämtas från ASHREA 1993 fil 
för en förort (suburban).  

7.2.2.7 Övrig indata 
I programmet sätts att det inte är någon verksamhet i växthuset, inga lampor eller annat som 
alstrar värme i växthuset. I verkligheten kommer det ske en viss verksamhet och det kommer 
att finnas lampor i växthuset, men detta tas inte med i beräkningarna i modellen. 
I verkligen är det möjligt att lampor kommer att användas under vinterhalvåret. För att ställa 
högre krav på golvvärmen och inte få en underdimensionerad golvvärme så används därför 
ingen övrig värme till växthuset.  

7.2.3 Simulering av IDA ICE modellen 
Uppvärmningsbehovet för ett helt år simuleras, från 2015-01-01 till 2015-12-31. När modellen 
byggts upp i IDA måste det testas fram vilken effekt som behövs av golvvärmen för att klara av 
att hålla önskad temperatur.  
Det som är intressant i resultatet är att se om växthuset kan hålla en temperatur på 5 °C under 
största delen av vintern och att inte gå under 0 °C de kallaste dagarna, att se den maximala 
effekten som tas ut från golvvärmen och att se hur många kWh som används för uppvärmning 
för respektive månad. 
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7.3 Resultat för simulering av IDA ICE modell 1 

7.3.1 Temperatur i växthuset 
Det resultat som söktes var att temperaturen inte skulle gå under 5°C under vintern förutom 
under de kallaste dagarna då det accepteras att temperaturen går under 5 °C, men inte under 
0 °C. 
Temperaturen som redovisas i graferna (figur 11, 12 och 13) nedan är luften i växthusets 
genomsnittstemperaturen för varje femtonde minut under simuleringen, även 
utomhustemperaturen visas i graferna. 

 
Figur 11 Temperaturen i växthuset och utomhus under december.

Figur 12 Temperaturen i växthuset och utomhus under januari. 
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Figur 13 Temperaturen i växthuset och utomhus under februari. 

7.3.2 Energianvändning för uppvärmningen av växthuset 
Nedan, tabell 3, presenteras hur många kWh som krävs för uppvärmning med det valda 
uppvärmningssystemet. För golvvärmen är belastningen som högst i december och januari, 
347,9 respektive 345,6 kWh, under november, februari och mars är belastningen på 
golvvärmen relativt liten. 
kWh (sensible only)  
Tabell 3 Energianvändning av golvvärme i växthuset. 

Månad Golvvärme (kWh) 

Jan 345,6 

Feb 78,7 

Mars 34,7 

April 0 

Maj 0 

Juni 0 

Juli 0 

Aug 0 

Sep 0 

Okt 0 

Nov 57,2 

Dec 347,9 
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7.3.2.1  Uttagen effekt för golvvärmen 
Den maximalt uttagna effekten från golvvärmen i växthuset är 1830 W och den tas ut under 
årets kallaste dagar.  

7.3.3 Diskussion kring IDA ICE modellen 
Det som krävs från värmelagret är alltså ett uttag på totalt 864,1 kWh. Störst effekt kommer 
att behövas under de kallaste dygnen och framförallt under nätterna. Den största effekten från 
golvvärmen är 1830 W. Under december, januari och februari kommer den effekten krävas av 
golvvärmen.  

7.3.3.1 Trovärdighet 
Trovärdigheten av denna modell och beräkningarna som utförts i IDA ICE bör vara hög. Då IDA 
ICE är ett program som i första hand beräknar inomhus klimat och energiförluster mellan en 
byggnads rum och dess omgivning.  
Det mest kritiska i denna modell är troligtvis lufttätheten i växthuset. Då det inte gjorts 
undersökning om hur lufttätt ett växthus faktiskt är (åtminstone inte vad jag har kunnat hitta) 
har det varit svårt att få ett bra värde angående detta. Men efter lite diskussion med Thomas 
Henderson som forskar om lufttäthet och fönster på SP är det svårt att anta ett mer trovärdigt 
värde för lufttätheten än det som antagits. Givetvis har byggtekniken om hur växthuset byggs 
stor påverkan av hur tätt växthuset blir. Något som kan konstateras är att det är nödvändigt 
att bygga ett så tätt växthus som möjligt för att inte förlora för mycket värme från växthuset 
under vintern.  
Om växthuset byggs noggrant och eftertänksamt efter dessa riktlinjer kan det antas att dessa 
värden från simuleringen är korrekta. 
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8 Golvvärme 

Golvvärmen beräknas i programmet Phoenix där det går att beräkna och dimensionera 
golvvärme. Programmet finns att ladda ner gratis från Uponors hemsida (Uponor, 2015).  
Golvvärmen beräknas på en golvyta av 36 m2. 
Tabell 4 Resultat från golvvärmeberäkningar i Phoenix. 

Effekt (W) Tmax,vatten (°C) ΔTgolvvärme (°C) Tgolv (°C) Flöde (l/s) 

1830 15,8 5 9,9 0,084 
 
Växthuset värms upp med vattenburen golvvärme, som ligger gjuten 2 cm djupt i 
betonggolvet. Golvvärmen är dimensionerad för att hålla 5 °C i växthuset och har en maxeffekt 
på 1830 W. Skillnaden på framledning- och returtemperatur (ΔTgolvvärme) är 5 °C. Med dessa 
värden beräknas golvvärmen i programmet Phoenix. 

8.1 Phoenix-modell 
Golvvärmen byggs upp i Phoenix. I modellen beräknas flödet och maxtemperaturen för vattnet 
i golvvärmen för effekten 1830 W. 

8.1.1 Indata 
Följande är indata som väljs för beräkningarna: 
Antal slingor: 3st 20 mm rör, c/c 300 mm  
Slinglängd: 45 m/slinga  
Konstruktion: betongplatta med värmeslinga som ligger 2 cm djupt. (?)  
Dimensionerande temp i zonen: 5 C  
Effekt: 610 W per slinga, totalt 1830 W  
Typ: fördelare Pro  
Ventiltyp: Vario avstängningsventil G1-G1  
Reglersystem: DEM Control  
Termostattyp: Thermsostat T-55  

8.2 Resultat golvvärme 
Vid beräkningarna ger följande resultat: 
T maxvatten: 15,8 C  
T maxgolv: 9,9 C  
Flöde: 0,084 l/s  
Dim pressure loss: 2,2 kPa  
Framledningstemperaturen vid maximal effekt på 1830 W är 15,8°C, golvet har då en max 
temperatur på 9,9 °C. Golvvärmen styrs via en PI-regulator och sensorn mäter av 
lufttemperaturen.  
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9 Värmelager 

9.1 Lagret 
Lagret laddas upp under sommarhalvåret med värme från solfångarna. De första åren kommer 
lagret inte att ha nått sin fulla potential, utan det tar ett antal år för lagret att bli fullt laddat. 
Temperaturen i lagret kommer vara som högst i slutet av sommaren, och kommer sedan 
långsamt sjunka. Under hösten producerar solfångarna mindre värme samtidigt som lagret 
förlorar värme genom värmeförluster.  
Uttaget av värme från lagret kommer att ske under november, december, januari, februari och 
mars. Det största uttaget sker i december och januari då uttaget är ca 350 kWh per månad. 
Även om det inte behöver tas ut lika många kilowattimmar i februari kommer det fortfarande 
krävas en hög effekt av golvvärmen under de kallaste dagarna. Det som dimensionerar lagret 
är att lagret ska klara att ge max effekt till golvvärmen den sista februari.  

9.1.1 Lagrets utformning 
Flera olika utformningar av lager kommer att testas för att kunna få fram det lager som passar 
bäst. Lagret kommer vara placerat i marken, cylinderformat med en diameter på 8-10 meter, 
ca 6 meter djupt, isolerat på toppen. Vissa lager kommer vara isolerade även på sidorna. 
Lagret kommer att värmeväxlas med en kollektorslang. Kollektorslangen kommer ligga i 
horisontella cirklar runt centrum av lagret med olika radier från centrum och på olika djup med 
ett c/c avstånd på 0,85–1 m. Vid ett vertikalt tvärsnitt ur lagret bildar slangen ett kvadratiskt 
mönster. 
Kollektorslangen är uppdelad i två olika slingor. Den ena slingan befinner sig i den centrala och 
varma delen av lagret, den andra slingan är i den yttre och kallare delen av lagret. 
Kollektorslangen delas upp så för att den ska kunna plocka ut värme ur den varmaste delen av 
lagret när hela lagret inte är tillräckligt varmt och på detta sätt använda värmen i lagret på ett 
effektivare sätt. 
Slangen är en PEM 40 x 2,4 slang, vilket betyder att den är 40 mm i ytterdiameter och att den 
är 2,4 mm tjock.  
Jorden, älvsediment sand (sandjord), som marken består av har hög värmeledningsförmåga 
och låg värmekapacitet och kommer därför att schaktas bort och ersättas utav lera. Detta för 
att värmelagret ska kunna klara de temperaturkrav som ställs. 
De termiska egenskaperna för de olika domänerna i lagret presenteras i tabell 5. 
Tabell 5 De termiska egenskaperna för de olika domänerna i lagret 

Material ρ (kg/m3) λ (W/mK) cp (J/kgK) 

Isolering 20 0,037 767 
Lera 1700 1 1900 
Sandjord 1700 2,6 1270 
 

9.1.2 Temperaturkrav för lagret 
Lagret kommer behöva hålla en viss temperatur för att det ska vara möjligt att ge 1830 W från 
golvvärmen. Temperaturen som lagret behöver hålla är olika för olika lager och beror på hur 
lagret kommer att se ut. Det är framförallt hur lång slangen är i lagret där värmen plockas ut, 
hur stor värmeeffekt som krävs och det lokala värmemotståndet kring kollektorslangen som 
avgör hur hög temperaturen i lagret behöver vara.  
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9.2 Lagret i COMSOL-modellen 

9.2.1 COMSOL Multiphysics 
COMSOL Multiphysics är en mjukvara som simulerar med hjälp av finita elementmetoden. 
Mjukvaran kan användas för att simulera både tidsberoende- och stationära system. Modeller 
kan modelleras i 0D, 1D, 1D axelsymmetrisk, 2D, 2D axelsymmetrisk eller 3D. Flera olika fysiska 
system kan simuleras, i det här arbetet är det värmetransport (heat transfer) som simuleras.  
Antalet FEM-beräkningar som beräknas i modellen beror på hur fin meshningen är, desto 
finare meshning desto noggrannare resultat men det blir även mer krävande simuleringar med 
tanke på tid och datorkapacitet. 

9.2.2 Modellen av värmelagret 
Lagret bildar en modell runt en 2D-axelsymmetrisk linje. Den aktiva delen av lagret är den del 
av lagret där kollektorslangen ligger, det kommer även vara en mer passiv del som är 
”värmebubblan” runt lagret som har en högre temperatur än omgivande mark. Prickarna i 
modellen är kollektorslangen där uttag och laddning av lagret sker. 

9.2.2.1 Randvillkor 
Randvillkoren i modellen bestämmer hur värmetransporten ser ut i modellen, se figur 14 för 
hur det ser ut i modellen. Randvillkoren är: 
Heat flux 
Heat flux är värmeflödet vinkelrätt över randen. Heat flux är satt på de små runda ringarna 
som representerar effekten från kollektorslangen, och även på markens ovansida där det är 
värmeflöde mellan mark och atmosfär.  
General inward heat flux randvillkor: −𝒏𝒏 ∙ (−𝑘𝑘∇𝑇𝑇) = 𝑞𝑞0 
För Total heat flux, som är värmeöverföringen mellan kollektorslangen och marken, är 
𝑞𝑞0 = 𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝐴𝐴
 

För Inward heat flux, som är värmeöverföringen mellan atmosfären och marken, är 𝑞𝑞0 = ℎ ∙
(𝑇𝑇𝑙𝑙𝑒𝑒𝑡𝑡 − 𝑇𝑇) 
Thermal insulation 
Det sker ingen värmetransport genom en rand med randvillkoret thermal insulation. Det är 
därför viktigt att göra en så pass stor modell så att marken längst från lagret inte är påverkad, 
alltså att temperaturen i ytterkanten av modellen inte höjs. 
Rand villkor: 𝒏𝒏 ∙ (𝑘𝑘∇𝑇𝑇) = 0 
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Figur 14 Randvillkor för värmelagret, tvärsnitt av modellen i COMSOL. 

9.2.3 Modell kontroll 
För att kontrollera modellen fungerar som den ska kontrolleras att temperaturen på den yttre 
randen, Thermal insulation, inte påverkas nämnvärt under simuleringen för 10 år. För att 
temperaturen i lagret inte ska visas för hög i simuleringarna krävs att modellen är tillräckligt 
stor så att temperaturen inte stängs inne. Om temperaturen på den yttre randen har ökat har 
den stängts inne. Vid test som gjordes efter den 10 åriga simuleringen hade temperaturen inte 
ökats nämnvärt på thermal insulation randen och har inte påverkat resultatet i simuleringarna. 
Modellen har gjorts tillräckligt stor. 

9.3 Lokala värmemotståndet i kollektorslangen 
Värmemotståndet mellan vätskan i kollektorslangen och närmaste omgivning beräknas enligt 
metoden som beskrivs i Markvärme del II (1985). Värmemotståndet beräknas för att få 
temperaturskillnaden mellan temperaturen (Tf) i vätskan och medeltemperaturen (Tm) i 
regionen kring kollektorslangen. Detta ger temperaturskillnaden (ΔTlokaltlager) mellan 
temperaturen för vätskan i slangen och temperaturen i lagret kring slangen vid en viss effekt.  
Det totala lokala värmemotståndet, m, är: 
 m = mg + mp   
Värmemotståndet delas upp i två delar, mg (g står för ground) är värmemotståndet mellan 
kollektorslangen och omkringliggande mark. Värmemotståndet mp (p står för pipe) är 
värmemotståndet mellan vätskan i kollektorslangen och marken precis intill slangen, mp består 
i sin tur i tre delar. 
Följande värden på de olika parametrarna används vid beräkningarna. 
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Tabell 6 Värden för de parametrar som används till beräkningar för det lokala värmemotståndet. 

Parameter   

ρw (kg/m3) 1000 

µw (kg/ms) 1,00E-03 

λw (W/mK) 0,6 

λPE (W/mK) 0,4 

λlera (W/mK) 1 

Ry (mm) 20 

Ri (mm) 17,6 
Nu 4 
Pr 7,8 

 

9.3.1 Värmemotståndet i regionen kring kollektorslangen, mg 
Värmemotståndet i regionen kring kollektorslangen, mg, beräknas med formeln: 

𝑚𝑚𝑔𝑔 = 1
2𝜋𝜋λ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

�𝑙𝑙𝑙𝑙 � 𝐵𝐵
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦

� − 𝜋𝜋
6
�  

9.3.2 Värmemotståndet mp 
Värmemotståndet, mp, är uppdelat i tre delar. Den första delen mfc är värmemotståndet 
mellan vätska och kollektorslangens innervägg. m’p är värmemotståndet genom materialet i 
slangen. mc är kontaktmotståndet som är direkt mellan slangen och marken. 
mp=mfc+m’p+mc  

9.3.3 Värmemotstånd mellan vätska och kollektorslang, mfc 
Värmeövergångsmotståndet mfc är beroende av om flödet i slangen är laminärt eller turbulent. 
Det högsta flödet är då golvvärmen kräver som mest effekt, då är flödet 0,084 l/s i golvvärmen 
och det är samma flöde i värmelagret.  
Flödet, Vf, i en cirkulär kollektorslang: 
𝑉𝑉𝑡𝑡 = 𝑣𝑣𝑤𝑤 ∙ 𝜋𝜋𝑅𝑅𝑡𝑡2    
Reynolds tal, Re, är ett dimensionslöst tal som ger kvoten mellan dynamiska och viskösa 
krafter. Värmeövergången är beroende av strömningen i röret, om det är laminärt eller 
turbulent. Med hjälp Reynolds tal får man reda på hur strömningen i kollektorslangen är.  
För Re < 2300, laminär strömning i kollektorslangen.  
För Re > 10000, turbulent strömning i kollektorslangen. 
För 2300< Re < 10000, strömningsförhållandena ej bestämda av Reynolds tal. 
Reynolds tal uttryckt i flöde: 

𝑅𝑅𝑒𝑒 = 4𝜌𝜌𝑤𝑤
𝜋𝜋𝜇𝜇𝑤𝑤

∙ 𝑉𝑉𝑓𝑓
2𝜋𝜋𝑖𝑖

 ekv.  

Flödet uttryckt i Reynolds tal: 
𝑉𝑉𝑡𝑡 = 𝑅𝑅𝑒𝑒 ∙ 2𝑅𝑅𝑡𝑡 ∙

𝜋𝜋𝜇𝜇𝑤𝑤
4𝜌𝜌𝑤𝑤

  

Vid ett flöde som är mindre än 0,072 l/s är det laminärt flöde i slangen, och ett flöde större än 
0,30 l/s är turbulent flöde. Flödet kommer som mest vara 0,084 l/s vid värmeuttag från lagret, 
det kommer att ses som laminärt flöde för att kunna beräkna värmemotståndet.  
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Värmeövergångsmotstånd mellan vätska och kollektorslangens innervägg vid laminärt flöde, 
mfc: 

𝑚𝑚𝑡𝑡𝑓𝑓 = 1
𝜋𝜋λ𝑤𝑤Nu 

    

Nusselts tal, Nu, är ett dimensionslöst värmeövergångstal som kan sättas till 4, då kvoten 
mellan slangens diameter och slangens längd är försumbar. 

9.3.4 Värmeövergångsmotstånd i materialet i kollektorslangen, m’p 
Värmemotståndet över enbart materialet i kollektorslangen bestäms enligt ekvation 6 
(Claesson, 1985). 

𝑚𝑚𝑝𝑝
′ = 1

2𝜋𝜋λ𝑃𝑃𝑃𝑃
∙ ln �𝜋𝜋𝑝𝑝𝑦𝑦

𝜋𝜋𝑝𝑝𝑖𝑖
�  

9.3.5 Kontaktmotstånd mot omgivande mark, mc 
Värmemotståndet från kollektorslangens yttre yta till marken är komplicerad att beräkna då 
förhållandena i markens struktur hela tiden ändras. Experimentella motstånd är uppmätta och 
för ett polyetylenrör erhölls 0,07 K/(W/m) enligt Claesson (1985) därför sätts mc = 0,07 
K/(W/m). 

9.3.6 Temperaturskillnaden i vätskan och värmelagret omkring kollektorslangen 
Temperaturskillnaden mellan den närmaste omgivningen i lagret och vätskan bestäms med 
formeln: 
∆𝑇𝑇𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑞𝑞𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑔𝑔(𝑚𝑚𝑔𝑔 + 𝑚𝑚𝑝𝑝)  

𝑞𝑞𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑔𝑔 =
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑘𝑘𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑙𝑙𝑣𝑣𝑣𝑣ä𝑟𝑟𝑚𝑚𝑒𝑒

𝑙𝑙ä𝑙𝑙𝐸𝐸𝑛𝑛𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑘𝑘𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑘𝑘𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝐸𝐸𝑒𝑒𝑙𝑙
 

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑚𝑚𝑇𝑇𝑒𝑒𝑟𝑟𝑎𝑎𝐸𝐸𝑇𝑇𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟𝑎𝑎𝑣𝑣 = 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑙𝑙𝑒𝑒𝑣𝑣𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡 + ∆𝑇𝑇𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙 
 

9.3.7 Diskussion 
Beräkningarna för värmemotståndet är gjorda enligt metoden som beskrivs i Markvärme del II 
(1985). Det är väldigt komplext hur värmen transporteras i marken och värmemotståndet 
mellan kollektorslangen och den närmaste marken är. De metoder som används för att 
beräkna värmemotståndet baseras på analytiska lösningar som gjorts av Byggforskningsrådet 
och anses trovärdiga. 
Flödet är något högre än 0,072 l/s och därför är någonstans i zonen mellan laminärt och 
turbulent. Flödet är så pass nära laminärt flöde att det kan anses laminärt utan att det 
påverkar resultatet. 

9.4 Simulering av lagren 
Flera lager kommer att simuleras för att kunna få fram ett lager som är bra dimensionerat. 
Först kommer en mer översiktlig simulering göras och sedan en noggrannare simulering. 

9.4.1 Översiktlig simulering 
Först görs en mer översiktlig simulering för att få en uppfattning om vilka lager som kan vara 
tillräckligt bra dimensionerade. Vid den första simuleringen simuleras 10 år med en 
värmelagring som ska motsvara vad 30 m2 solfångare kan ge i värmeproduktion (12 150 kWh, 
detta motsvarar en effekt på 1390 W under ett helt år). För laddning av lagret används den 
genomsnittliga effekt som solfångarna ger till lagret. Marktemperaturen några meter under 
markytan är relativt konstant under hela året, i simuleringarna anses marktemperaturen vara 
konstant. Efter att 10 år har simulerats är lagret laddat och lagret har nått sin potential.  
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Efter att ha laddat värmelagret simuleras ett uttag på 360 W. Uttaget av värme sker i hela 
lagret, under 120 dagar (1 036 kWh) som motsvarar en vinter, detta för att se vilka 
temperaturer som kan förväntas efter en vinter. När uttaget simuleras är utomhus-
temperaturen konstant och genomsnittstemperaturer för en vinter(december, januari och 
februari) i Karlstad används. Temperaturen i marken omkring lagret sätts till sin initiala 
temperatur. Lagret är uppdelat i två domäner; en domän som är det inre området i lagret 
(lagrets kärna) och den andra domänen är yttre delen av lagret. Genomsnittstemperaturen, 
efter den 10 åriga simuleringen, i respektive domän sätts som den initiala temperaturen vid 
simulering för vintern. Efter att en vinter simulerats noteras den maximala temperaturen i 
lagret. 
Vid simulering för vintern sätts marktemperaturen som den initiala temperaturen i 
omkringliggande mark vid simuleringarnas start, temperaturen i lagret och omkring kommer 
givetvis att höjas men temperaturen vid modellens yttre rand ska inte påverkas. 
Tabell 7 Temperatur, effekt och värmemotstånds som används vid den översiktliga simuleringen. 

Parameter   

Tmark 279,05 K 

Tår 278,65 K 

Tvinter 270,65 K 

qtotladdning 1390 W 

qtotuttag 360 W 

h 25 W/(m2K) 
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9.4.1.1 Resultat för den översiktliga simuleringen 
Temperaturerna och konstruktion för respektive lager efter den översiktliga simuleringen. 
Tabell 8 Resultat för den översiktliga simuleringen. 

Lager Iso top 
(m) 

Iso vägg 
(m) c/c (m) radie (m) djup 

(m) Tmax (K) Tmin (K) Tmax120 
(K) 

1 0,3 0 0,85 4,25  5,75 298 289 281 
2 0,5 0 0,85 4,25  5,75 299 289 281 
3 0,7 0 0,85 4,25  5,75 300 289 282 
4 0,9 0 0,85 4,25  5,75 300 290 282 
5 0,3 0 1 5  6 297 287 283 
6 0,5 0 1 5  6 298 287 283 
7 0,7 0 1 5  6 298 288 284 
8 0,9 0 1 5  6 299 288 284 
9 0,3 0,1 0,85 4,25  5,75 307 295 287 

10 0,5 0,1 0,85 4,25  5,75 309 295 287 

11 0,7 0,1 0,85 4,25  5,75 310 295 288 
12 0,9 0,1 0,85 4,25  5,75 311 296 288 
13 0,3 0,3 0,85 4,25  5,75 316 299 293 
14 0,5 0,3 0,85 4,25  5,75 320 300 294 

15 0,7 0,3 0,85 4,25  5,75 322 300 295 
16 0,9 0,3 0,85 4,25  5,75 323 302 296 
17 0,3 0,1 1 5  6 303 293 288 
18 0,5 0,1 1 5  6 306 293 289 

19 0,7 0,1 1 5  6 307 294 290 
20 0,9 0,1 1 5  6 307 294 290 
21 0,3 0,3 1 5  6 310 295 293 
22 0,5 0,3 1 5  6 313 297 294 

23 0,7 0,3 1 5  6 315 298 296 

24 0,9 0,3 1 5  6 316 298 297 

 

9.4.1.2 Kommentarer 
I simuleringen för vintern förloras en del värme som har lagrats i marken från den 10 åriga 
simuleringen då vintern ska simuleras. Då all värme som lagrats i marken omkring lagret 
försvinner, eftersom temperaturen i marken sätts till sin initiala temperatur när vintern sedan 
simuleras. 
Effekten som laddar lagret kommer inte att vara konstant som den är vid denna simulering då 
lagret kommer att laddas med en hög effekt på sommaren och en låg effekt under vintern. Så 
temperaturen i lagret kommer svänga något och detta beaktas inte i den översiktliga 
simuleringen. Detta spelar en mindre roll då det endast är simuleringar som ska ge en 
fingervisning av vilka lager som kan tänkas vara bra dimensionerade.  
Trots modellens svagheter är det en bra modell för att kunna se vilka utformningar som kan 
vara ett bra dimensionerat lager, då det är för tidskrävande att göra noggranna simuleringar på 
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alla dessa lager. De bäst dimensionerade lagren väljs ut efter dessa simuleringar för att 
simuleras noggrannare. 
Det är i grunden 2 olika lager som simuleras, skillnaden är bara hur de isoleras. Att lagret 
behöver ha en isolerande vägg blir tydligt i dessa simuleringar. Att ha en isolering som är 0,7 m 
tjock ovanpå lagret ser ut att vara tillräckligt, då det knappt är någon skillnad på lagren som är 
isolerade med 0,9 m respektive 0,7 m.  
Den högsta temperaturen som lagret behöver hålla efter vintern beror på flera olika saker, 
men temperaturen behöver vara minst 288 K. 
Lager 11, 15, 19 och 23 väljs ut för noggrannare simuleringar. 

9.4.2 Noggrannare simulering 
Efter en första simulering väljs de lager som verkar bäst lämpade ut för noggrannare 
simuleringar. De lager som simuleras vidare är lager 11, 15, 19 och 23. Lager 11 och 15 är 
likadana utom till skillnad från tjockleken av isoleringen i väggen, samma sak gäller för lager 19 
och 23. 
Vid vidare simuleringar simuleras månad för månad från oktober till och med mars, för att se 
temperaturerna i lagret under vinterhalvåret. Sedan simuleras april till och med september för 
att se att lagret hinner laddas upp till nästkommande vinter. 
I dessa simuleringar delas lagret in i flera olika domäner och även marken omkring som bildar 
en värmebubbla delas in i olika domäner, se figur 15 och 16, för att inte förlora någon värme 
som laddats i marken till simuleringen för nästa månad. 
Även vid dessa simuleringar görs först en simulering på 10 år. Genomsnittstemperaturen i 
respektive domän används sedan som den initiala temperaturen vid start för vinterhalvårets 
simulering. Därefter används domänens genomsnittstemperatur vid månadens slut som den 
initiala temperaturen för simuleringen för nästkommande månad, detta är något som måste 
göras manuellt mellan simuleringar för respektive månad. 
Värmelagring, uttag av värme och utomhustemperaturen är olika för varje månad förutom för 
december och januari där förutsättningarna är detsamma i simuleringarna. I oktober sker en 
liten laddning, samtidigt som uttaget fortfarande är noll, men då utomhustemperaturen har 
sjunkit och laddningen har minskat så sjunker temperaturen i lagret.  
För november plockas en liten del värme ut från lagret, 57,2 kWh som motsvarar en effekt på 
80 W under hela månaden. Under denna simulering räknas laddningen vara noll för november 
månad. Uttaget av värme sker från hela lagret.  
Under december och januari sker det stora uttaget på 347,9 respektive 345,6 kWh, som i 
modellen är ett uttag på 467 W för hela december och januari. Solfångarna bidrar inte med 
någon laddning av lagret under december och januari. Uttaget av värme sker endast från 
lagrets del L1 och L2 då de andra delarna av lagret inte klarar hålla tillräckligt hög temperatur.  
Den mest kritiska månaden är februari då lagret har som lägst temperatur men det fortfarande 
krävs en hög effekt vid de kallaste dagarna för att hålla temperaturen i växthuset. Under 
februari plockas värme endast ut från L1 och L2 precis som under december och januari. 
I mars krävs det ett litet värmeuttag men då solfångarna återigen har börjat ladda lagret så 
kommer lagrets temperatur inte att sänkas under mars.  
Sedan simuleras april till sista september, under dessa månader sker 82 % av all laddning till 
lagret. Denna simulering sker för att se om lagret hinner laddas upp igen efter vintern.  
Indata för respektive månad: 
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Tabell 9 Indata som används vid den noggranna simuleringen. 

Månad 
Tmedel 

(K) Dagar Uttag/Laddning (W) 

Okt 279,15 31 571 

Nov 275,15 30 -80 

Dec & Jan 269,65 62 -467 

Feb 269,15 28 -118 

Mars 272,15 31 1119 
Sommar 285,15 183 2553 

 
Figur 15 Värmelagrets uppdelnings av de olika domänerna. Tvärsnitt av lagret i COMSOL. 
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Figur 16 Temperaturfördelning i lagret efter simulering för 10 år, 3D bild i COMSOL.  

9.4.2.1 Lager 11 & 15 
Kollektorslangen är horisontellt utlagd i cirklar med ett avstånd på 0,85 m i både vertikal- och 
horisontalled. Slangen är uppdelad i två olika slingor, ena slingan går i L1 och L2 den andra 
slingan i L3, L4 och L5. Eftersom lagret är varmast i centrum är det möjligt att ta ut värme där 
även om andra delar av lagret har en för låg temperatur, kollektorslangen delas upp i två delar 
för att möjliggöra detta. 
Under december, januari och februari tas det värme ur L1 och L2. Slanglängden för den slingan 
är 176 m. Detta ger att det behövs tas ut en effekt på 10,4 W/m slang. Värmemotståndet är 
0,64 K/(W/m) detta ger att ΔT blir 6,61 K, temperaturen i lagret måste alltså vara 6,61 K 
varmare än Tmax för vattnet i golvvärmen.  
Temperaturen i domänerna L1 och L2 i lager 11 och 15 vid uttag behöver vara minst 294,6 K för 
att det ska vara möjligt att ta ut en effekt på 1830 W till golvvärmen.    
Temperaturen och temperaturkrav för respektive lager den 28 februari, tabell 10: 
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Tabell 10 

Lager 
11 

Temperaturkrav 
(K) 

Medeltemperatur 
(K) 

Lager 
15 

Temperaturkrav 
(K) 

Medeltemperatur 
(K) 

L1 294,6 290,3 L1 294,6 300,2 

L2 294,6 288,7 L2 294,6 298,7 

L3   287,4 L3   296,2 

L4   284,3 L4   290,3 
 

9.4.2.2 Lager A 
Lager 11 klarar inte temperaturkravet, lager 15 klarar temperaturkravet. Dock är lager 15 
överdimensionerat, någonstans mitt i mellan lager 11 och lager 15 ser ut att kunna vara ett bra 
dimensionerat lager. Därför simuleras ett lager som är som lager 11 och 15 men är isolerat 
med 0,2 m isolering runt om, detta lager kallas lager A.  

 
Figur 17 Tvärsnitt av lager A 

Temperatur och temperaturkrav för lager A den 28 februari, tabell 11: 
Tabell 11 

Lager A Temperaturkrav (K) Medeltemperatur (K) 

L1 294,6 297,2 

L2 294,6 295,7 

L3   293,9 

L4   291,1 
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Lager A klarar temperaturkravet med en marginal på 1,1 K. Lagren måste även hinna bli 
laddade igen under sommaren för att lagret ska bli godkänt. 
Temperaturkravet efter sommaren är de temperaturer som lagret har när det är fulladdat, 
alltså de temperaturerna som lagren hade efter simuleringen för 10 år. 
Temperatur och temperaturkrav för lager A efter sommaren, tabell 12: 
Tabell 12 

Lager A Temperaturkrav (K) Medeltemperatur (K) 

L1 317,6 321,6 

L2 313,8 318 

L3 310 314,2 

L4 303,4 306,8 
 
Lager A klarar temperaturkraven och kan anses som ett väldimensionerat värmelager.  

9.4.2.3 Lager 19 & 23 
Kollektorslangen är horisontellt utlagd i cirklar med ett avstånd på 1 m i både vertikal och 
horisontell led. Under december, januari och februari tas det värme ur L1 och L2. Slanglängden 
för den slingan är 179 m, detta ger att det behöver tas ut en effekt på 10,22 W/m slang. 
Värmemotståndet är 0,67 K/(W/m) detta ger att ΔT blir 6,82 K, temperaturen i lagret måste 
alltså vara 6,82 K varmare än Tmax för vattnet i golvvärmen.  
Temperaturen i domänerna L1 och L2 i lager 19 och 23 vid uttag behöver vara minst 294,8 K för 
att det ska vara möjligt att ta ut en effekt på 1830 W till golvvärmen.    
Temperaturen och temperaturkrav för respektive lager den 28 februari, tabell 13: 
Tabell 13 

Lager 
19 

Temperaturkrav 
(K) 

Medeltemperatur 
(K) 

Lager 
23 

Temperaturkrav 
(K) 

Medeltemperatur 
(K) 

L1 294,8 291,5 L1 294,8 300,8 

L2 294,8 290,1 L2 294,8 298 

L3   288 L3   295,8 

L4   285,1 L4   289,9 
 

9.4.2.4 Lager B 
Lager 19 klarar inte temperaturkravet, lager 23 klarar temperaturkravet. Dock är lager 23 
överdimensionerat, någonstans mitt i mellan lager 19 och lager 23 ser ut att kunna vara ett bra 
dimensionerat lager. Därför simuleras ett lager som är som lager 19 och 23 men är isolerat 
med 0,2 m isolering runt om, detta lager kallas lager B.  
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Figur 18 Tvärsnitt av lager B 

Temperatur och temperaturkrav för lager B den 28 februari, tabell 14: 
Tabell 14 

Lager B Temperaturkrav (K) Medeltemperatur (K) 

L1 294,6 296,2 

L2 294,6 294,8 

L3   292,9 

L4   290,6 
 
Lager B klarar temperaturkravet med en marginal på 0,2 K. Lagren måste även hinna bli 
laddade igen under sommaren för att lagret ska bli godkänt. 
Temperaturkravet efter sommaren är de temperaturer som lagret har när det är fulladdat, 
alltså de temperaturerna som lagren hade efter simuleringen för 10 år. 
Temperatur i lager B efter sommaren, tabell 15: 
Tabell 15 

Lager B Temperaturkrav (K) Medeltemperatur (K) 

L1 311,3 314 

L2 308,1 311 

L3 304,4 307,5 

L4 299,8 302,1 
 
Lager B klarar temperaturkraven. En marginal på 0,2 K kan anses vara i minsta laget då väder 
varierar från år till år. Dock anses lagret godkänt enligt de kriterier som är satta.  

50 

 



Examensarbete byggteknik Daniel Svensson 

9.5 Resultat för simulering av värmelager 
Lager A & B 

Lager A håller enligt simuleringarna en genomsnittlig temperatur på 297,2 K respektive 295,7 K 
i de innersta delarna av lagret, L1 och L2, den sista februari och klarar därmed 
temperaturkravet på 294,6 K. 
När lagret laddas igen under sommaren efter en urladdning kommer lagret upp i temperaturer 
från 306,8 K till 321,6 K. Detta är temperaturer som är högre än de starttemperaturer som 
simulerades med, vilket är bra då det visar att lagret hinner laddas upp igen under sommaren 
efter att det laddats ur under vintern. 
Lager B håller enligt simuleringarna en genomsnittlig temperatur på 296,2 K respektive 294,8 K 
i de innersta delarna av lagret, L1 och L2, den sista februari och klarar därmed 
temperaturkravet på 294,6 K. 
När lagret laddas igen under sommaren efter en urladdning kommer lagret upp i temperaturer 
från 302,1 K till 314,0 K. Detta är temperaturer som är högre än de starttemperaturerna som 
simulerades med tidigare vilket är bra då det visar att lagret hinner laddas upp igen under 
sommaren efter att det laddats ur under vintern. 
Lager A och lager B klarar att hålla tillräckligt hög temperatur för att golvvärmen ska kunna ge 
en värmeeffekt på 1830 W. Lager A har en marginal på 1,1 K och lager B har en marginal på 0,2 
K. 
Lager A är att föredra då lagret har en godare marginal samtidigt som det är lite mindre och 
alltså är något billigare att bygga. Lager A är 5,75 m djupt och har en diameter på 8,5 m, vilket 
ger lagret en volym på 326 m3. 

9.6 Diskussion av simulering av värmelager 
Vid simulering för varje månad förloras initialt en del av värmen som sparats i marken, den 
värme som är utanför domän L8. Detta påverkar eventuellt resultatet lite då värme från 
marken försvinner. Detta anses ge dimensioneringen en säkerhetsmarginal. Detta påverkar 
inte resultat på ett negativt sätt, det enda är att lagret blir lite överdimensionerat. Men detta 
är önskvärt till en liten grad för att klara av att det är kallare klimat än normalt under en 
period. 
Vid simuleringen för återladdningen av lagret visar det att temperaturen i lagret är något 
högre i slutet av september än vad den är i lagret vid simuleringarna för respektive månad 
startar. Detta anses ge lagret ytterligare en säkerhetsmarginal för att lagret ska klara av att det 
är en dålig sommar och kall vinter men ändå klara av att värma upp växthuset. I simuleringarna 
har ett genomsnittsklimat för Karlstad använts, det är därför nödvändigt med denna marginal. 
Det är svårt att ange hur stor säkerhetsmarginal lagret får och hur stor den bör ha. Men efter 
min bedömning bör detta resultat vara tillräckligt säkert för att kunna påstå att simuleringarna 
ger trovärdiga och väldimensionerade svar. 
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10 Resultat 

Hela systemet kommer att bestå utav 30 m2 solfångare, ett växthus med golvvärme och ett 
säsongsvärmelager med kollektorslangar. Systemet kommer även bestå av olika slangar som 
kopplar ihop hela systemet. Det kommer även finnas andra mindre delar som får de olika 
delsystemen att fungera. Kollektorslangen är uppdelad i två olika slingor. En slinga ligger i 
domän L1 och L2, alltså de centrala delarna av lagret, den andra slingan ligger i de yttre delarna 
L3, L4 och L5. Detta är för att den centrala delen av värmelagret kommer hålla högst temperatur 
och därför sker värmeuttaget endast där under december, januari och februari då 
temperaturkravet är som högst.  
Växthuset klarar att ha en inomhustemperatur på 5 °C under de flesta dagarna på vintern. 
Under de kallaste dagarna går temperaturen inte under 0 °C vilket var målet. Under de allra 
kallaste dagarna som är några dagar i december och januari kan vävar användas för att skydda 
växterna. 
Lager A är cylinderformat med en diameter på 8,5 m, 5,75 m djupt. Kollektorslangen ligger 
cirkulerad med ett c/c-avstånd på 0,85 m i både vertikal- och horisontellriktning. Den 28 
februari håller lagret en temperatur på 297,2 K respektive 295,7 K i de innersta delarna L1och 
L2, temperaturkravet är 294,6 K. Lagret hinner sedan laddas upp under sommaren för att 
kunna användas igen nästkommande vinter. 
Lager B är likt lager till skillnad från att det har en diameter på 10 m, 6 m djupt och 
kollektorslangen ligger med ett c/c-avstånd på 1 m. Den 28 februari håller lagret en 
temperatur på 296,2 K och 294,8 K i de innersta delarna L1 och L2, temperaturkravet är 294,6 K. 
Lagret hinner sedan laddas upp under sommaren för att kunna användas igen under 
nästkommande vinter. 
Enligt simuleringar är säsongsvärmelagren fullt laddade efter ca 3-4 år, notera att detta är när 
ett värmelager inte har något värmeuttag under vintern. Hur mycket ett uttag under vintern 
påverkar uppladdningen av ett lager är svårt att bestämma. Det är rimligt att anta att det 
behövs några år till för att ladda upp ett säsongsvärmelager om det är så att värme tas ur 
värmelagret redan efter första året. 
Enligt simuleringar och beräkningar klarar värmelagren att värma upp växthuset genom 
golvvärmen under vintern utan att någon annan värme behöver tillsättas. 

10.1 Praktisk tillämpning 
För att bygga värmelagret schaktas först marken upp och bort, motsvarande värmelagrets 
storlek. Eftersom jorden i marken där värmelagret ska byggas har för dåliga 
värmelagringsegenskaper behövs jorden bytas ut till lera. Isolering byggs runt lagret, sedan 
allteftersom leran fylls i läggs kollektorslangen. Sist när hela lagret fyllts upp läggs isolering på 
toppen. Värmelagret placeras så att så stor del som möjligt ligger under växthuset, detta för 
att växthuset ska få så stor del som möjligt av det värmeläckage som uppstår. 
När lagret byggts färdigt gjuts växthusets grund i form av en betongplatta, i betongplattan 
läggs även golvvärmen som kopplas ihop med värmelagret. Ovanpå betongplattan byggs 
växthuset. Solfångarna placeras på husets tak, och kopplas ihop med värmelagret.  

10.2 Ytterligare arbete som krävs innan det kan färdigställas i verkligheten 
För att veta hur nära huset värmelagret kan läggas behövs det göras geotekniska 
undersökningar, vilket inte har gjorts i detta arbete. Målsättningen är att ha värmelagret under 
växthuset. För att på så sätt inte förlora energi från både värmelagret och golvvärmen. Då en 
del av värmeläckaget från värmelagret kan hjälpa till att värma upp golvvärmen och vice versa. 
Värmelagret ska klara av att värma upp växthuset till de temperaturer som visats i IDA-
modellen, enligt de beräkningar och simuleringar som gjorts i detta arbete. Viktigt dock att 

52 

 



Examensarbete byggteknik Daniel Svensson 

notera är att lagret laddas med 12 150 kWh/år, enligt beräkningar ska detta motsvara 30 m2 
men detta skiftar från solfångare till solfångare. Vid byggnad av detta system i verkligheten 
behövs det specifika beräkningar för just den solfångare som valts.  

  

53 

 



Examensarbete byggteknik Daniel Svensson 

11 Diskussion 

Att lagra värmen från sommaren till vintern är något som är efterfrågat, detta görs med ett 
säsongsvärmelager. För att kunna värma upp byggnader på ett mer hållbart sätt är 
säsongslager en intressant lösning. I detta arbete används ett säsongsvärmelager för 
uppvärmning av ett växthus. Säsongsvärmelagret värms i detta fall upp med solfångare, men 
kan med fördel även värmas upp med spillvärme eller i en kombination av de båda. 
I ett försök att värma växthuset passivt, alltså utan att betala för någon uppvärmning, visade 
det sig att lagret behövde bli relativt stort och kräva en stor yta solfångare för att göra det 
möjligt. Och eftersom även jorden som utgör värmelagret behövde bytas ut så är det dyrt att 
bygga detta lager.  
Det krävs ungefär 870 kWh per år för att värma upp växthuset med golvvärmen. Om 1 kWh 
kostar 1,50 kr, kostar det alltså ca 1300 kr per år att värma upp växthuset med hjälp av köpt 
värme, på 20 år blir det 26 000 kr. En kvadratmeter solfångare kostar enligt Svensk Solenergi 
(2016) mellan 2 000 – 5 000 kr, för 30 m2 solfångare blir det 60 000 – 150 000 kr bara för 
solfångarna. Redan efter kostnaden för endast solfångare inser man att det blir ett svårt 
projekt att räkna hem rent ekonomiskt. När sedan alla övriga kostnader räknas med, som t ex 
för att bygga själva värmelagret, blir det ännu svårare att ekonomiskt motivera projektet. 
Eftersom att jorden behöver bytas ut mot lera gör förutsättningarna till det här huset att det 
blir ännu dyrare än vad det hade varit om marken redan bestod av lera. Men konstruktionen 
av lagret blir dyrt ändå då all jord måste schaktas upp för att sedan placera ut kollektorslangen 
och isoleringen runt lagret. 
Om slangarna däremot pressas ner i marken, och även isoleringen på något sätt kunde pressas 
ner skulle det förenkla konstruktionen av lagret mycket och göra det billigare. Om 
kollektorslangen skulle pressas ner skulle det innebära att kollektorslangen skulle läggas 
vertikalt istället för horisontellt. Med vertikala slangar istället för horisontella skulle det bli 
svårt att dela upp lagret i olika domäner i horisontellriktning, det är möjligt att dela upp lagret i 
olika domäner vertikalt. Detta skulle medföra att värmelagret blir lite annorlunda konstruerat 
och detta måste beaktas vid konstruktion av ett sådant lager. Dock skulle detta sätt göra att 
lagret blir billigare att konstruera.  
Även om det är ett ekonomiskt dyrt projekt är det intressant att utan att tillsätta värme, 
förutom den som tas ur säsongsvärmelagret, kunna hålla en viss värme i växthuset under 
vintern.  

11.1 Fortsatt arbete 
För att kunna göra ett ekonomiskt hållbart system med värmelager och solfångare krävs det 
att solfångararean minskas och att värmelagret byggs billigare.  
En lösning som skulle vara intressant att undersöka är att även värma värmelagret med den 
värme som ventileras bort från både växthuset och huset. För att kunna använda den 
bortventilerade överskottsvärmen krävs det mekanisk ventilation i både växthuset och huset.  
Att göra som gjorts i detta arbete då ingen extra värme tillsätts, utom den värme som tas från 
säsongsvärmelagret, till uppvärmning. Detta görs inte ofta för säsongsvärmelager men det 
skulle vara en intressant utveckling. Detta var en av anledningarna till att det här uppdraget 
var intressant, för att se vad som krävs utav ett sådant system. 
För att inte behöva tillsätta någon extra värme krävs det att värmelagret håller en hög 
temperatur och att uppvärmningen kräver en låg temperatur. Det krävs mycket värme och god 
isolering för att kunna hålla hög värme i ett säsongsvärmelager.  
Det krävs vidare arbete och undersökning för hur det här värmelagret och lagringen av värme 
kan göras på ett effektivare sätt för att få ner kostnaderna.  
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11.2 Väder osäkerheter 
Energibalans beräkningarna som är gjorda i IDA ICE med klimatdata för Karlstad har en 
tillräcklig noggrannhet. Mängden solinstrålning under sommaren kan variera kraftigt från år till 
år vilket leder till att solfångarna inte producerar lika mycket värme varje år. Detta betyder att 
värmelagret inte kommer komma upp i samma temperatur efter varje sommar. Dock finns det 
en viss säkerhetsmarginal enligt simuleringarna som är gjorda i COMSOL. Värmelagret kommer 
upp i lite högre temperaturer efter en normal sommar än vad som har simulerats med som 
starttemperaturer.  
Skulle det visa sig att värmelagret håller för låg temperatur finns det vissa åtgärder som kan 
göras, se nedan i kapitel 11.3. 

11.3 Åtgärder om systemet ej skulle fungera som beräknat 
Vid eventuell felbedömning av energibalans eller markegenskaper som leder till att växthuset 
blir för kallt kan följande åtgärder göras: 

- Installera en extra energikälla 
- Isolera växterna och växthuset med vävar för att skydda mot den värsta kylan 
- Använda överskottsvärme från huset genom att släppa in det i växthuset 

11.4 Slutsats 
Målsättningen att klara av att hålla växthuset temperatur till minst 5 °C, med undantag de 
absolut kallaste dagarna då målet är att inte gå under 0 °C. Och att hålla dessa temperaturer 
endast med hjälp av uppvärmning från värmelagret. Detta mål klaras av enligt de simuleringar 
och beräkningar som gjorts i detta arbete. 
Målet att detta arbete ska kunna användas som referensobjekt för andra som vi göra liknande 
projekt till deras villor är till viss del uppfyllt. Då detta arbete i största grad kan användas som 
referensobjekt. Då det är så ekonomiskt dyrt att bygga detta är det mindre troligt att folk 
kommer att använda solfångare och värmelager på så sätt som gjorts i detta arbete.  
Det behövs vidare arbete för att kunna lösa projektet på ett mer ekonomiskt hållbart sätt. 
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