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Med ackumulatortank
och långsiktigt tänkande

behåller du både möjligheten att
kunna förändra värmesystemet

och att kunna kombinera
och byta energislag.

 

Med ackumulatortank 
och långsiktigt tänkande 

behål ler du möjl igheten att 
kunna förändra värmesystemet 

och att kunna kombinera 
och byta energislag.
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 inledning



förutsättningarna varierar

Vilket värmesystem har du?

Har du direktverkande el och försöker minska el-
förbrukningen genom att då och då elda i kakelugnen? 
Eller har du vattenburen golvvärme kopplad till en 
elpanna som är 25 år gammal och bör bytas? Du har 
kanske nyligen köpt värmepump och skulle vilja 
minska ditt elberoende ytterligare? Eller du har slängt 
ut oljebrännaren i kombipannan och istället installerat 
en pelletsbrännare som du tycker fungerar ”sådär”. 
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Hur produceras och fördelas värmen i di t t hus 
idag? Det påverkar d ina möj l igheter at t göra 
värmesystemet mer f lexibelt och mi ljövänl igt .



Vem är du?

Du som är van vid elvärme kanske tycker att pelletseldning 
verkar krångligt, medan du som haft vedeldning ser det 
som ett under av bekvämlighet. Vill du nöja dig med att 
investera en del av dina sparade pengar nu och bygga 
vidare på värmesystemet vid något senare tillfälle, kanske 
om flera år? Eller vill du göra allt på en gång? Och har du 
och din man eller kvinna samma önskan? Eller tycker en 
av er att det är kul att skruva och ratta på reglercentraler 
för att kunna spara energi och lära sig alla tekniska finesser, 
medan den andra helst vill ha ett helautomatiskt system?
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Värmesystemet måste anpassas efter dig och dina 
önskemål . Så vem är du? Det är det första du 
bör fråga dig innan du bestämmer dig för vilket 
värmesystem du ska ha.



Hur bor du?

Bor du i ett radhusområde med parhus och pytteliten 
trädgård? Eller bor du i en gammal hälsingegård, gediget 
timrad men med stort värmebehov? Eller du kanske planerar 
att bygga ett nytt, välisolerat hus med den senaste typen av 
fönster och bästa möjliga värmeåtervinningsteknik? Ditt 
val påverkas också av om huset har öppen planlösning, 
eller flera små rum som är relativt avskilda ifrån varandra. 
En annan viktig skillnad är om huset har pannrum i 
källaren, eller om du bor i ett 70-talshus utan skorsten 
och bara en liten varmvattenberedare i grovköket. 
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Också husets storlek, utformning och planlösning 
påverkar och begränsar dina valmöjl igheter



ordlista

En av utgångspunkterna för oss som arbetat fram den här 
texten är att man inte ska behöva ha några djupa tekniska 
kunskaper för att kunna välja värmesystem på ett klokt 
sätt och för att kunna ställa krav på installatören. 

Här följer dock en lista med enkla förklaringar på tekniska 
begrepp som du kan behöva känna till när du diskuterar 
med din försäljare och installatör. Samtidigt förklaras 
de symboler som används i broschyren. Till serien om 
flexibla värmesystem hör också tekniska faktablad som du 
kan tipsa om eller ge till din installatör.  
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 ackumulatorpanna  En ackumulatorpanna är en huvudtank med  
   inbyggd pelletspanna.

 
 ackumulatortank   En ackumulatortank lagrar värme i vatten.  
 (huvudtank)  Det varma vattnet cirkulerar även i radiator-
   systemet (elementen) och värmer då huset.

   värmeväxlare   Tappvattnet värms upp när 
   det via en värmeväxlare (grå rektangel) rinner 
   genom ackumulatortankens varmvattenlager.

 ackumulatortank   Denna ackumulatortank används enbart för  
 (slavtank)  att utöka huvudtankens volym.

 berg- /markvärmepump  Värmepump som hämtar värme ur borrhål  
   eller slangar nedgrävda i marken (det finns  
   även varianter där värmen hämtas från sjövatten).

 elpatron  Elvärme används som reserv i många system.  
   En elpatron är då inbyggd i tanken.  

 fjärrvärmeundercentral  En fjärrvärmeundercentral innehåller både  
   värmeväxlare och styrsystem. Den ger både  
   uppvärmning och tappvarmvatten.
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 fjärrvärmeväxlare  Centralt producerad värme leds via  
   vattenledning till ett flertal brukare. Med  
   hjälp av en fjärrvärmeväxlare överför man  
   fjärrvärmen till husets eget värmesystem.

 golvvärme  Vattenslangar i golvet för värmedistribution. 
   Alternativ till radiatorer. Kräver lägre 
   temperatur, vilket är en fördel för både 
   solvärme och värmepump.

 kombipanna  Panna där både ved, olja, pellets och el kan  
   användas som bränsle. Värmer vatten.

 kökspanna  Vedeldstad i köket. Det finns möjlighet att  
   laga mat på en kökspanna. Den värmer  
   samtidigt vatten för husets uppvärmning.  
   Detta skiljer den från en vanlig köksspis.

 luftvärmepump  Värmepump som hämtar värme ur luften. 
   Denna värmepump har sämre effektivitet  
   än en bergvärmepump eller markvärmepump.

 pelletskamin  Kamin för eldning av träpellets. Värmer  
   enbart omgivande luft. 

 pelletspanna  Panna för enbart pelletseldning. Oftast 
   mindre platskrävande. Bilden visar även 
   pelletsförrådet. Värmer vatten.
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 radiatorsystem  Husets värmefördelningssystem, kallas även  
   folkligt element.

 solfångare  Solfångare är glasade lådor som värmer  
   vatten när solen skiner. Vattnet leds till en  
   ackumulatortank för senare bruk. 

 tappvarmvatten  Varmvatten för dusch, bad och andra kranar.

 varmvattenberedare  En varmvattenberedare används enbart för  
   uppvärmning av tappvarmvatten. Den här  
   varmvattenberedaren är försedd med en  
   värmeväxlare för solvärme (grå rektangel)  
   och en elpatron i den övre delen av tanken.

 vattenmantlad pelletskamin Att kaminen är vattenmantlad betyder att  
   den har en ”mantel” av vatten som värms  
   upp. Den fungerar alltså som en panna, men  
   värmer också omgivande luft.
   

 vedpanna  Panna för enbart ved. Den är stor för att  
   rymma mycket ved, och behöver anslutas  
   till en stor ackumulatortank. Värmer vatten.

 ved-/pelletspanna  Panna för både pellets och ved. Bilden visar  
   även pelletsförrådet. Värmer vatten.
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 tänk långsiktigt



  familjen och omvärlden förändras

Både omvärlden och du själv och din familj förändras med åren. Det är därför 
klokt att behålla möjligheten att förändra husets uppvärmningssätt. Det är också 
bra att kunna växla mellan olika energislag efter hand som villkoren förändras.  

Familjen förändras

Antalet människor som bor i huset förändras efter hand som någon föds eller 
dör, flyttar in eller ut. Åldern på de olika personerna i hushållet förändras, 
liksom individuella intresseriktningar, önskemål och behov. Det här påverkar 
inte bara vilken mängd energi du och de du lever med har behov av, utan också 
vad ni har tid, lust och råd med och hur ni ser på sådant som bekvämlighet, 
trevnad, oberoende, trygghet mm. 
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Familjen och omvärlden förändras. Det är därför 
klokt att behål la möjl igheten att förändra husets 
uppvärmningssätt . Det är också bra att kunna 
växla mellan olika energislag.



Energipriserna förändras

Energipriserna har förändrats mycket de senaste åren. Oljepriserna har stigit 
kraftigt, och elpriserna är efter många års mycket låga nivå på väg att anpassa sig 
till övrig europeisk nivå. Energipriserna kan också komma att bli mer beroende 
av hur tillgången på energi ser ut under olika delar av året (exempelvis dyr el 
på vintern när efterfrågan är som störst). 

Miljökrav och miljömedvetande ökar

Globala klimatförändringar och annan miljöbelastning kommer sannolikt att 
tvinga fram en ökad användning av förnybar energi för uppvärmning av bostäder. 
Miljöriktig förbränning av biobränsle, liksom biobränsle som kombineras 
med solvärme och andra energisparåtgärder, kommer därmed att få allt större 
betydelse i de skandinaviska länderna.

Nya möjligheter

Det kan vara klokt att hålla en dörr öppen för nya värmesystem och energislag. 
Kanske kommer förädlade biobränslen få en viktig roll som ”nordens egen olja”? 
Kanske kommer naturgasnätet att byggas ut? Kanske kommer man att ta fram 
värmepumpsteknik som kombineras med solvärme, och som är miljövänligare 
och använder mindre mängd elektrisk drivenergi än dagens värmepumpar? 
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Energipr iserna förändras, mi l jökraven ökar, och 
det kan vara klokt att hålla en dörr öppen för nya 
värmesystem och energislag.



ackumulatortanken ger trygghet, flexibil itet 
och bättre fungerande värmekällor

Det finns tre stora fördelar med att bygga upp sitt värmesystem runt en 
ackumulatortank:

Trygghet

Flera värmekällor kan lämna värme till ackumulatortanken, och man kan därför 
ha tillgång till mer än en värmekälla. Många känner sig trygga av detta. Man 
blir mindre sårbar för höjda energipriser och minskad energitillgång, och risken 
att en dag behöva stå utan värme minimeras. 

Flexibilitet

Möjligheten att låta flera energislag samverka innebär också att du har möjlighet 
att välja energislag utifrån din aktuella familjesituation. Du kan välja vilket 
energislag du vill prioritera och vilken du vill använda som reserv. Du kan t.ex. 
ha vedeldning med elvärme som reserv, eller du kan ha ett solvärmesystem 
med pelletseldning som komplement. Du kan också välja att ha ett automatiskt 
värmesystem med t ex el eller pellets under vardagarna och en billigare men 
mer arbetskrävande värmekälla som ved under helgerna.

Bättre fungerande värmekällor

Värmesystem med ackumulatortank blir ofta effektivare och miljövänligare, 
framförallt när man eldar med biobränsle som t ex pellets eller ved. 
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En ackumulatortank används för att lagra värme. 
Värmen behöver då inte gå direkt ut i huset i 
samma ögonblick som den produceras. 

Värmepumpar och mindre pel letpannor behöver ett lager för att plötsl igt 
vid ett t i l l fäl le kunna leverera ti l lräckl igt med varmvatten t i l l den som 
duschar el ler badar. Solfångarna producerar värme när solen skiner. Vi 
behöver därför lagra värmen ti l l kväl len när vi vi l l bada el ler t i l l natten 
när vi vi l l värma huset. Och vissa energikäl lor, som t ex ved, producerar 
mycket värme på kort t id. Med hjälp av ackumulatortanken kan man 
använda värmen under en längre period.  





 målet: det flexibla   
 värmesystemet



fyra goda råd

1.  Betrakta ackumulatortanken som värmesystemets 
 centrum och utgångspunkt!

Till denna gör du sedan vissa tillval, som t ex en panna eller en 
värmepump, en solfångare eller en vattenmantlad pelletskamin.

2.  Börja i rätt ände och bygg på värmesystemet efter hand!
 

Om du planerar för ett nytt flexibelt värmesystem måste du börja med 
ackumulatortanken och det centrala värmefördelningssystemet 
(radiatorer, golvvärme). Sedan kan du när du har tid och råd koppla 
olika energikällor till tanken. 

3.  Tänk på att de enskilda delarna i ett värmesystem 
 kan ha olika livslängd.

Det är därför bra att kunna byta ut enstaka delar utan att för den skull 
behöva skrota hela värmesystemet. 
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Ackumulatortanken är värmesystemets hjärta



4. Tipsa installatören om faktabladen som hör til l den här skriften. 
Det är speciellt viktigt att installatören: 

 • sätter in en tillräckligt stor ackumulatortank

Den mix av värmekällor man väljer att använda sig av påverkar 
ackumulatortankens storlek. Familjens storlek och behov påverkar 
storleken på solfångaren, och detta påverkar i sin tur hur stor 
ackumulatortanken bör vara. En tank för solvärme (500 - 750 l) 
räcker väl för pelletspannan eller för en mindre kökspanna. Däremot 
kräver vedeldning oftast betydligt större volym (1.500 l eller mer).

 • styr systemet så att olika energislag samverkar på bästa sätt

Avgörande för resultatet är att installatören ansluter respektive 
energislag på rätt höjd av tanken. Påpeka att anslutningarna måste 
göras så att ”skiktningen” i tanken inte förstörs. 

 • använder energieffektiva produkter

Välj en panna som utnyttjar bränslet bra och ger så små miljöfarliga 
utsläpp som möjligt. Välj en välisolerad ackumulatortank. Välj en 
effektiv solfångare som har lång livslängd. Välj en modern värmepump 
som använder så lite el som möjligt.
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  ett gott exempel

Värmesystemet i det här exemplet passar för hus som inte har pannrum. 
Ackumulatortanken är därför lite mindre (60 x 60 cm rektangulärt, 
rymmer 300 - 400 liter vatten), eftersom den måste få plats i ett trångt 
utrymme som t ex grovkök/tvättrum. 

En solfångare på taket ger värme och varmvatten under sommarhalvåret. 
Vatten som värms upp i solfångaren leds till ackumulatortanken.

En vattenmantlad pelletskamin står i vardagsrummet, eller på någon annan 
plats centralt i huset. Huvuddelen av husets värmeproduktion sker här. En 
vattenmantlad pelletskamin avger en mindre del av sin värme direkt till 
rumsluften, och en större andel till vatten. Det uppvärmda vattnet leds till 
ackumulatortanken. Pelletskaminen kan matas med pellets från ett externt 
förråd. På så sätt slipper man påfyllningen i vardagsrummet. Det finns idag 
kaminer som inte behöver askas ur oftare än en gång per månad. 

Elvärme kan användas som reservvärme, t ex om man vill hålla huset 
varmt medan man är bortrest och inte har möjlighet att fylla på pellets till 
kaminen. En elpatron är då inbyggd i ackumulatortanken. 

I ackumulatortanken värms tappvattnet till dusch och bad (via 
värmeväxlare som är inbyggda i tanken).

Det uppvärmda vattnet i ackumulatortanken leds ut till husets radiatorer 
(vattenelement) för uppvärmning av huset.
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Ackumu la to r tank , vat tenmant lad pe l le tskamin ,  
solfångare och kompletterande el är ett exempel 
på ett värmesystem som ger flexibil itet och samtidigt 
sparar miljön. Just det här värmesystemet passar 
bra för hus som saknar pannrum.
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konkreta tips för  
dig som idag har:

 vattenburen el    sid.  38
 värmepump    sid.  40
 direktel      sid.  43
 kombipanna (ved, olja, el) sid.  46
 vedpanna / kökspanna  sid.  49
 fjärrvärme    sid. 52



vattenburen el

Du har en elpanna i grovköket. Där produceras både tappvarmvatten 
och värme. Det största problemet med en gammal panna brukar vara att 
varmvattenberedaren i pannan rostar sönder. Man brukar i det fallet byta ut 
hela elpannan.

Du vil l minska elförbrukningen och samtidigt göra värmesystemet mer flexibelt 
och tryggt, samt mindre belastande för miljön. 

Ditt problem är att huset saknar pannrum. Du har därför svårt att få plats 
med en bränsleeldad panna och en större ackumulatortank. Det är däremot en 
stor fördel att du har vattenburen el och inte direktel.

Åtgärd

• Det första du bör göra är att ersätta din nuvarande elpanna med en 
ackumulatortank. En tank på 300 l tar inte större plats än den gamla pannan, dvs 
60 x 60 cm. En solvärmeanläggning till en större familj och även en kökspanna 
kräver dock större lagringsvolym. Det är därför en fördel om du istället kan få 
plats med 500-750 l vatten. En 500 l tank behöver ett utrymme på 70 x 70 cm. 
För utrymmet 120 x 60 cm finns rektangulära tankar som rymmer 750 l.

• Köp en tank som är försedd med solslinga (en värmeväxlare som gör tanken 
förberedd för solvärme) och som har eluppvärmning enbart i övre halvan! 
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• I nästa steg kan du koppla in solvärme och därmed avlasta elförbrukningen 
under sommarhalvåret. Med det minskar du elförbrukningen under året 
med cirka 20%. Om du vill ersätta en större andel el, så kan du koppla in en 
vattenmantlad pelletskamin, en vedeldad kökspanna, eller en vattenmantlad 
kakelugn/spis. Om du inte har tillgång till ved och inte vill hantera pellets, så 
kan du istället koppla en värmepump till tanken. 

• Om elpannan är ny kan du istället minska elförbrukningen genom att koppla 
en vattenmantlad pelletkamin till elpannan. I ett senare skede kan du sedan 
byta ut elpannan mot en ackumulatortank.

Fallgropar

• Om du byter ut den gamla elpannan mot en ny elpanna så förlorar du 
möjligheten att senare kunna koppla in andra energikällor som kräver   
volym (sol, ved). 

• Installera inte en för liten tank. Speciellt solvärme och vedeldning kräver 
relativt stor tank.

• Solvärmen kan inte fungera på rätt sätt om pellets, el eller värmepump kopplas 
in för att värma hela tanken. Dessa måste kopplas enbart till tankens övre del!

Resultat

Sol, el och pellets/ved samverkar för att 
värma huset och ge varmvatten.
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värmepump

Du har någon av följande typer av värmepump kopplad till husets värme- och 
varmvattensystem: 

• En berg- eller markvärmepump som drivs med elström och hämtar värme 
från borrhål eller nedgrävd slang. 

• En frånluftsvärmepump som återvinner värmen ur den utgående 
ventilationsluften.   

• En luft-luft eller luft-vattenvärmepump som tar värme från uteluften.

• En vattenbaserad värmepump där värme tas från grundvatten, sjö eller vattendrag.

Du vil l sänka din elförbrukning eftersom du är orolig för att kostnaderna för el 
kommer att stiga de närmaste åren. Du vill också ha större flexibilitet. 

Ditt problem är att du är helt elberoende och att ett flertal energikällor (exempelvis 
ved och solvärme) inte kan kombineras med ditt nuvarande värmesystem. 
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Åtgärd

• Den första åtgärd du bör vidta när den gamla värmepumpen byts ut är att 
installera en ackumulatortank. Du har sedan möjlighet att kombinera vilka 
energikällor du vill.

• Om du bestämmer dig för att ersätta den gamla värmepumpen med en ny så 
kan du återanvända det borrhål eller den markvärmeslang du redan har. Om du 
vill ha flexibilitet bör du dessutom låta en erfaren installatör med systemkunskap 
koppla den nya värmepumpen till en ackumulatorank. 

• Med hjälp av den nya tanken kan exempelvis solvärme användas för att avlasta 
värmepumpen. Värmepumpens livslängd ökar och elanvändningen reduceras. 

• Om du vill förnya värmeåtervinningen ur frånluften kan en till- och 
frånluftsvärmeväxlare vara ett bra val. 

Fallgropar

• De flesta värmepumpar är kompakta och hopbyggda med varmvatten-
beredaren, elvärmen och styrningen till radiatorsystemet. Den har samma 
utseende som en elpanna i storlek 60 x 60 cm. Det är svårt att kombinera 
en sådan värmepump med en ackumulatortank, och därmed också med andra 
energislag. Med en kompaktvärmepump missar du också möjligheten att kunna 
byta ut enstaka trasiga delar. 

• Med en mark- eller bergvärmepump är du fortfarande i stor utsträckning 
beroende av el (ca 35% elförbrukning jämfört med enbart elvärme). Räkna 
med stigande elpriser i Sverige, i många av våra grannländer kostar elströmmen 
betydligt mer.
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• En luft-luft eller luft-vattenvärmepump fungerar sämre ju kallare uteluften blir. 
Du är mer elberoende med denna typ av värmepump än med en berg-, mark- eller 
sjövärmepump på grund av att den är mindre effektiv (låg verkningsgrad).

• En frånluftsvärmepump är visserligen effektiv (hög verkningsgrad), men 
återvinner enbart värme ur ventilationsluften. Det innebär att elvärmen 
fortfarande står för delar av uppvärmningsbehovet.

Resultat

Värmepumpen ger värme för uppvärmning 
och tappvatten via ackumulatortanken. 
Värmepumpens elförbrukning kan minskas 
efterhand som du installerar exempelvis 
solvärme. Även en pelletskamin eller annan 
typ av eldstad kan kopplas till tanken och 
därmed minska elförbrukningen. 
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direktel

Du har elradiatorer.

Du vill minska elförbrukningen. Samtidigt vill du passa på och göra värmesystemet 
mer flexibelt och tryggt och gärna också mindre belastande för miljön.

Ditt problem är att du har ont om utrymme. Huset saknar pannrum eller 
källare där du skulle kunnat få plats med en biobränsleeldad panna och en större 
ackumulatortank. Du har ingen skorsten, och du har inte något vattenburet 
värmesystem som kan sprida värmen i huset. Men loppet är inte kört för det!

Åtgärd

Det är nu extra viktigt att tänka långsiktigt, och det första du måste göra är att 
bestämma dig för om du ska välja den ”stora” eller den ”lilla” lösningen. Med 
andra ord: Kommer du någon gång vilja investera i ett vattenburet värmesystem, 
eller kommer du antagligen aldrig att göra det? 

• Om du väljer den lilla lösningen, dvs att inte gå över till vattenburen värme, 
så kan du t ex installera en (icke vattenmantlad) pelletskamin eller en luft-
luft värmepump, samt ett tappvattensystem för solvärme. Med dessa åtgärder 
minskar du din elanvändning med ca en tredjedel (luft-luft värmepump), eller 
med ca hälften (pellets och sol).
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• Den större lösningen att gå över till vattenburen värme innebär att du 
installerar en ackumulatortank och ett antal radiatorer. I första steget har du då 
vattenburen elvärme. Ackumulatortanken värms upp med hjälp av el. Denna 
ger sedan värme till både huset och tappvattnet. I nästa steg kan du installera 
en solfångare och en vattenmantlad pelletkamin för att ersätta all elvärme, 
eller du kan installera en berg- eller markvärmepump och på så vis minska 
elförbrukningen.

Fallgropar

• Om du tycker det verkar för dyrt med hela investeringen i ett vattenburet 
system och därför lutar mot att välja delinvesteringar enligt den lilla lösningen, 
så sätt dig ner och fundera en stund till. Flera enstaka investeringar efter varandra 
i exempelvis kakelugn, pelletskamin, vedelstäder, solvärme till tappvarmvatten, 
luftvärmepump m.m kan i slutänden komma att kosta lika mycket som att göra 
det ”riktigt” från början.

• Elbesparingen är alltid betydligt mindre för den lilla lösningen, speciellt om 
man har många små rum och/eller stängda dörrar mellan rummen.  

• Om du väljer den stora lösningen bör du tänka på att den vattenmantlade 
pelletskaminen inte ska avge för lite värme till vattnet och för mycket till 
rummet. Elbesparingen blir då mycket mindre än förväntat. Det kan också bli 
för varmt i vardagsrummet (eller där du har placerat kaminen), samtidigt som 
värmen inte räcker för alla övriga rum. ”Dimensionering” och ”styrning” är 
alltså viktig, så anlita en erfaren installatör/leverantör.
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Resultat

System 1 visar den ”lilla” lösningen. Huset 
värms fortfarande med direktel. En del av 
uppvärmningen sker dock med hjälp av 
exempelvis en luft-luft värmepump och/eller 
en pelletskamin. Tappvattnet värms separat 
med sol och el i en varmvattenberedare.

System 2 visar den ”stora” lösningen.
pelletskaminen  värmer  via  sin ”vattenmantel” 
upp ackumulatortanken tillsammans med 
solvärmesystemet. El används endast som 
reserv. Huset värms därefter huvudsakligen 
med varmvatten från ackumulatortanken, 
men pelletskaminen avger även värme 
direkt till rummet. Även tappvarmvattnet 
kommer från tanken. 

System 1a: uppvärmning

System 1 b: tappvarmvatten

System 2: uppvärmning 
och tappvarmvatten
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kombipanna (ved, olja, el)

Du har en s.k. kombipanna. Värmesystemet och tappvattnet går inte via 
någon ackumulatortank utan tas direkt från pannan. Detta är väldigt vanligt 
i äldre hus. En kombipanna kan använda flera olika bränslen. Från början 
användes dessa pannor för eldning av fastbränsle som kol eller ved, men många 
valde senare att sätta in en oljebrännare i pannan. Även en elpatron kan finnas 
inbyggd i kombipannan.

Du vil l minska kostnaderna för el eller olja. Du tycker att det är för jobbigt att 
elda med ved, eller du är missnöjd med att din nuvarande kombipanna har en 
skadlig inverkan på miljön.

Ditt problem är dels att pannan är gammal, dels att du inte har någon 
ackumulatortank. Du funderar på att bygga om systemet så att pannan kopplas 
till en ny ackumulatortank, men är samtidigt tveksam till hur mycket man bör 
kosta på den gamla pannan. Kanske borde pannan också bytas ut?   

Åtgärd

• Ta ut den gamla pannan. Installera en ny panna, exempelvis för pelletseldning 
och miljövänlig vedeldning. Installera samtidigt en ackumulatortank. 
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• Om du har bestämt dig för att du just nu inte vill elda med ved, så kan 
du istället välja en ackumulatorpanna (med pelletseldstaden inbyggd i 
ackumulatortankens övre del). 

• Du har senare alltid möjlighet att komplettera med andra pannor eller 
energislag för att få den flexibilitet du önskar.

Fallgropar

• Många byter ut oljebrännaren mot en pelletsbrännare för att minska 
driftkostnaderna. Denna lösning är oftast inte helt bra eftersom den gamla 
pannan inte är konstruerad för modern pelletseldning. Anläggningen kan ge en 
del besvär och driftsstopp. Den fordrar dessutom en hel del arbete med påfyllning 
av pellets, rengöring och uraskning. Den ger inte heller någon flexibilitet.

• Om du tror att du i framtiden kommer att vilja ha möjlighet att elda med ved, 
så bör du hellre investera i en ved/pelletspanna kopplad på en ackumulatortank 
än i en ackumulatortank med inbyggd pelletspanna.

• Mycket enkla och billiga system medför ofta mycket hantering av både 
bränslet och askan. Tekniskt avancerade system för pellets kostar mer, men 
behöver å andra sidan bara ett par skötseltillfällen per år. Se till att välja ett 
system där skötselbehovet är så litet som du önskar dig.

• Om kombipannan istället ersätts med en värmepump, så behöver också 
denna kopplas till en ackumulatortank för att du ska få ett flexibelt värmesystem. 
Läs utförligare om de fallgropar du bör undvika under rubriken ”Värmepump”. 
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Resultat

Ett möjligt resultat är alltså en ackumulatortank 
med en inbyggd pelletspanna (dvs en 
ackumulatorpanna). Solvärme, elvärme och 
pellets samverkar i det här exemplet för 
att trygga försörjningen av värme till både 
tappvatten och uppvärmning. 

Ett annat möjligt resultat är att en separat 
panna kopplas till ackumulatortanken. I det 
här exemplet är pannan en vedpanna (med 
keramisk eldstad för miljövänlig förbränning) 
med extra uttag för en pelletsbrännare. Det 
innebär att man kan elda med både ved och 
pellets, man utnyttjar solvärme, och man har 
el som reserv.    
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vedpanna eller kökspanna

exempel 1:

Du har en kökspanna, dvs en liten vedpanna som är placerad inne i bostaden. 
Du har också en separat varmvattenberedare.

Du vil l minska på arbetet med vedhanteringen och samtidigt göra värme-
systemet mer flexibelt och miljövänligt. 

Ditt problem är att kökspannan ger värme direkt ut i radiatorerna 
(elementen), alternativt att du har en alldeles för liten ackumulatortank eller 
varmvattenberedare. Om huset skall värmas enbart med ved, så måste du i 
stort sett elda jämt. Det blir kallt i huset bara några timmar efter det att du 
slutat elda (om inte elen tar över). 

Åtgärd

• Ersätt varmvattenberedaren med en ackumulatortank av lämplig storlek. 
Pannan kopplas till tanken, liksom både tappvattnet och radiatorsystemet. Ett 
solvärmesystem kan kopplas in om den nya tanken förbereds för detta. 
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Fallgropar

• En kökspanna klarar sig med en mindre tank än en modern vedpanna 
eftersom eldstaden är mycket mindre. Men var medveten om att enbart ett 
vedeldningssystem med ”riktig” vedpanna och stor ackumulatortank ger dig ett 
varmt hus med enbart ett eldningstillfälle per dygn (du eldar på kvällen och har 
värme hela natten fram till nästa kväll). 

Resultat

Kökspanna, solfångare och el är kopplad på 
en huvudtank. Huset värms med varmvatten 
från huvudtanken. Tappvarmvatten kommer 
från huvudtanken. När det är riktigt kallt 
måste du elda flera gånger per dygn om du 
inte vill använda el. 
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exempel 2:

Du har en modern vedpanna (keramik) placerad i ett pannrum. Två 
ackumulatortankar på sammanlagt 1.500 - 2.000 l finns på plats. Värmesystemet 
och tappvattnet är rätt inkopplat i tanken.  

Du vil l installera solvärme för att slippa vedeldningen under sommarhalvåret. 
Kanske tycker du dessutom att det är trevligt att kunna bidra till att jordens 
biobränsleresurser inte börjar överutnyttjas (nu när biobränsle i allt högre 
utsträckning ska ersätta el och olja).

Ditt problem är att ackumulatortanken saknar solvärmeväxlare.

Åtgärd

• Om din ackumulatortank saknar solvärmeväxlare, så kan en platt-
värmeväxlare som placeras utanpå tanken överföra solvärmen. Detta är ett 
något dyrare, men tekniskt bra, alternativ.

Resultat

En modern vedpanna måste kopplas till en större 
ackumulatorvolym, därför visas här två tankar. På 
sommaren används enbart huvudtanken för solvärme 
med el som reserv. Det räcker att elda en gång per dygn 
på vintern på grund av vedpannans större kapacitet 
och inkopplingen av den andra tanken. 
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fjärrvärme

exempel 1:

Du har sedan en längre tid fjärrvärme i huset.

Du vi l l kanske komplettera fjärrvärmen med solvärme för att minska din 
energiförbrukning? Du kanske vill ha möjlighet att elda med ved vissa tider på 
året så att du inte behöver köpa så mycket energi från fjärrvärmebolaget? Eller 
du vill kunna använda pellets om priset på fjärrvärme skulle stiga?

Ditt problem är att du redan har en fjärrvärmecentral dit husets uppvärmnings- 
och varmvattensystem är kopplat. 

Åtgärd

• Diskutera nedanstående möjligheter med ditt lokala fjärrvärmebolag. 

• Installera en ackumulatortank.

• Var noga med att hopkopplingar görs av en behörig och kunnig installatör.
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Fallgropar

• För att alla värmekällor du använder ska komma till sin rätt, måste varmvattnet 
i första hand tas från ackumulatortanken (och inte från fjärrvärmecentralen). 
Fjärrvärmen bör ta vid först om (exempelvis) det solvärmda vattnet inte kommer 
upp i tillräcklig temperatur.

• Tänk på att fjärrvärme oftast är ett miljövänligare uppvärmningssätt än 
vedeldning.

Resultat

Du kan nu även koppla in exempelvis 
solvärme, en vattenmantlad pelletskamin 
eller en ved- eller kökspanna. Detta 
värmesystem ger dig möjlighet att använda 
mer fjärrvärme när det passar dig och din 
familj, och att använda andra värmekällor 
mer när detta passar bättre.
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exempel 2:

Du har nyligen blivit erbjuden möjligheten att ansluta ditt hus till 
fjärrvärmenätet. 

Du vil l gärna ha fjärrvärme, men är tveksam till att binda upp dig för enbart 
fjärrvärme.

Ditt problem kan vara att du relativt nyligen investerat i t ex en ny kombipanna, 
eller att fjärrvärmebolaget vill sälja en fjärrvärmecentral till dig och inte är 
intresserad i en teknisk lösning som skulle ge dig större valfrihet och flexibilitet. 

Åtgärd

• Diskutera nedanstående åtgärder med fjärrvärmebolaget, som ofta har 
speciella krav.

• Installera en ackumulatortank.

• Vid nyetablering av fjärrvärme i huset behövs då ingen fjärrvärmecentral. 
Ackumulatortanken värms direkt med fjärrvärmevattnet (via en värmeväxlare). 
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Fallgropar

• Om du vill ha flexibel fjärrvärme, dvs om du vill kunna använda dig av flera 
energikällor och inte vara bunden till enbart fjärrvärme, så ska du inte installera 
en traditionell fjärrvärmecentral. Tappvarmvatten och värme för uppvärmning 
måste tas från en ackumulatortank. 

• Fjärrvärmen måste kopplas enbart till ackumulatortankens övre del annars 
förstörs möjligheten för solvärmen (eller vedeldstaden) att kunna utnyttja 
ackumulatortanken.

Resultat

Värmesystemet ger dig nu möjlighet att 
minska på den inköpta fjärrvärmen när 
solenergin kan tas tillvara. Även andra 
lösningar som inte visas i bilden är möjliga 
att koppla in, t ex en vattenmantlad 
pelletskamin eller en ved- eller kökspanna. 
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vidare rådgivning

För vidare rådgivning kan du vända dig till:

kommunala energirådgivare 
Dessa svarar kostnadsfritt på dina frågor. På både 
Energimyndighetens och Konsumentverkets hemsidor 
finns telefonnummer till landets samtliga energirådgivare. 

konsumentvägledare
På Konsumentverkets hemsida hittar du telefonnummer och 
e-postadresser till landets konsumentvägledare.

www.konsumentverket.se
På Konsumentverkets hemsida kan du få många goda råd. Också 
informationen i denna skrift kommer att finnas tillgänglig där. 

www.stem.se
Du hittar också energirådgivning på Energimyndighetens hemsida. 

www.solklart-solvarme.nu
Detta är en konsumentinriktad webplats där man har möjlighet att 
söka upp installatörer och leverantörer. Man kan även få svar på de 
vanligaste frågorna.
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