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Sammanfattning

Fältmätningar har utförts på ett värmesystem i Uppsala där värmepump och solvärme
kombinerats för att ge värme och varmvatten. Mätningarna har utförts under september 2002
– september 2003 och för denna mätperiod gällde följande:

• Systemets totala värmefaktor är 2,32 om man räknar med elåtgång för pumpar (inkl.
cirkulationspump) och styrsystem, vilka är integrerade i värmepumpen. Om enbart
elförbrukningen till kompressor och spetslast räknas med blir årsvärmefaktorn 2,83.

• Energibesparingen är 57 – 65% (relativt elvärme) beroende på om man ska räkna med
el för pumpar och kontrollsystem eller ej. Beräkningar visar att den förväntade
besparingen i ett normalt fungerande värmepumpssystem utan solfångare skulle vara
ca 70%; el för pumpar och kontrollsystem ej medräknat. Detta gör att man i det
undersökta systemet inte kan se att solfångarna har någon speciell inverkan på
systemets totala funktion jämfört med ett värmepumpssystem utan solfångare.

• Det finns uppenbara fel i den anläggnings som provats; t ex har uppvärmning av
borrhålet med solfångarna inte fungerat samtidigt som solfångarnas driftstid varit
mycket stor. Vidare visar styrsystemet brister vilket gör att elförbrukningen blir
onödigt stor. Systemet kan sannolikt få bättre prestanda om felen åtgärdas och
styrsystemet förbättras.
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Bakgrund

Sedan 1995 har försäljningen av värmepumpar ökat kraftigt i Sverige vilket gör att vi idag har
den i särklass största värmepumpsmarknaden i Europa. Mer än 400 000 värmepumpar finns
idag installerade i Sverige. En majoritet av de nyinstallerade värmepumparna är
bergvärmepumpar där värmen tas från ett borrhål med 50 – 150 m djup.

Intresset för energisystem som kombinerar sol- och värmepump var stort under 1980-talet,
men intresset sjönk då många system visade sig vara svåra att räkna hem ekonomisk samtidigt
som de ofta var tekniskt komplicerade. Under de senaste åren har dock tekniken fått förnyad
aktualitet och ett flertal företag antingen marknadsför tekniken eller planerar att göra det
(Tepe och Rönnelid, 2002). Det kan finnas flera skäl för detta förnyade intresse:

Samtidigt som antalet bergvärmesystem ökar så pågår en allt intensivare diskussion om
möjligheten att berget underkyls pga allt för stort värmeuttag, för korta borrhål (för liten
bergvolym) eller för tätt placerade borrhål i bostadsområden med flera
bergvärmepumpssystem. Denna mer eller mindre permanenta underkylningen av borrhålet
medför låga förångartemperaturer i värmepumpen, med sämre prestanda som följd.
Användandet av solfångare kan vara ett sätt att återladda borrhålet sommartid och därmed
höja borrhålets medeltemperatur. Alternativt kan användandet av solfångare för direkt
tappvattenberedning eller uppvärmning reducera värmepumpens värmeuttag från borrhålet,
vilket höjer borrhålets temperatur jämfört med samma system utan solfångare. Ekonomiskt
kan användandet av solfångare i värmepumpssystem i vissa fall vara rimligt. Tepe et al.
(2003) visar t ex att det kan vara ekonomiskt mer fördelaktigt att installera billiga oglasade
solfångare än att öka borrhålsdjupet för att därigenom höja borrhålets medeltemperatur.

Elpriset för privatpersoner har i det närmaste fördubblats sedan 1993, samtidigt som
konsumentprisindex stigit med endast 17%. Det finns tecken som tyder på att elpriset kan
komma att stiga ytterligare. Tidigare har ett av de starkaste argumenten för värmepumpar
varit att man spar energi och därmed pengar, men i takt med att elpriserna stiger så försvagas
detta argument och andra uppvärmningsalternativ, t ex pelleteldning, framstår som
intressantare. Användandet av solvärme i värmepumpssystem kan vara ett sätt att reducera
elanvändningen och därigenom göra värmepumpsalternativet mer intressant trots höga
elpriser.

Ytterligare ett skäl att kombinera solvärme och värmepump är ett miljöargument. Tidigare har
värmepumpar ansetts som en “alternativ energikälla” som reducerar energikonsumtionen och
därför har klara miljöfördelar. Idag står det dock klart att en elektrisk värmepump med en
värmefaktor kring 2,5 – 3,0 i praktiken kommer att medföra CO2-utsläpp av samma
storleksordning som konventionell fossilbaserad uppvärmning i form av oljeeldning då
elproduktion på marginalen i vårt elsystem alltid kommer från koleldade kondenskraftverk på
den Europeiska kontinenten (STEM, 2002). Därför är det viktigt att öka
värmepumpssystemens värmefaktor till över 3,0 för att därmed säkerställa miljöargumentet
för att installera värmepumpar. En möjlighet att göra detta kan vara att kombinera solvärme
med värmepumpssystem. Samtidigt ger solfångarna i sig en större miljöprägel åt
värmesystemet, vilket attraherar många potentiella kunder.

De företag som marknadsför tekniken med solvärme och värmepump motiverar den ofta
utifrån enkla antaganden och ibland tveksamma mätningar (t ex privatpersoners elräkningar
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före och efter installation av sol- och värmepumpssystem) utan att kvalificerade mätningar
genomförts. Den verkliga nyttan av tekniken är därför osäker. Det behövs därför oberoende
undersökningar som kan visa på fördelar, brister och utvecklingsmöjligheter med tekniken.

Projektets syfte, uppläggning och omfattning

I den föreliggande fältstudien ”Solvärme och värmepump” har ett värmesystem med
värmepump (fabrikat STT) och solfångare (fabrikat Aquasol) i en villa i Uppsala uppmätts.
Mätningarna har haft som syfte att ge indikationer om nyttan av att koppla solfångare till
värmepumpssystem. Detta görs genom att jämföra värme- och elbalanser för energisystemet.
Uppdraget har varit att beräkna en årsvärmefaktor (COP = Coefficient Of Performance)
definierad som

€ 

COP= Värme och varmvatten levererat av värmepumpssystemet
el använd av värmesystemet (värmepump, elpatron, pumpar)

.

Genom att beräkna systemets uppvisade värmefaktor samt uppskatta värmefaktorn för samma
system utan solfångare kan solvärmens faktiska tillskott i just denna installation beräknas.
Utifrån detta anges om solvärmens tillskott i detta system är ”bra” eller ”dåligt” med hänsyn
taget till de extrakostnader för solvärme som detta system medför.

Värmefaktorn för värmesystemet utan solfångare har beräknats med hjälp av
simuleringsprogrammet TRNSYS (Klein et al., 1996). Programmet är ett väl beprövat
beräkningsprogram för energisystem med väl utvecklade modeller för såväl värmepumpar
som borrhålslager (Tepe et at., 2003; Hellström et al., 1996). Som värmesystem utan
solfångare har vi antagit ett värmesystem med samma värme- och varmvattenförbrukning som
uppmätts, en värmepump med samma prestanda (driftsparametrar) som anges av STT i
databladen för sina värmepumpar samt ett borrhålslager med samma geometri som det
befintliga borrhålet i Uppsala.

I det ursprungliga projektförslaget angavs två ambitionsnivåer, en grundläggande som
beskrivits ovan och en mer utförlig där systemets funktion skulle studeras mer i detalj. Medel
gavs för att genomföra mätningar med den grundläggande ambitionsnivån. Ändå har mer tid
än vad som avsetts lagts ner inom projektet då det visat sig att resultatet varit mer svårtolkat
än vad vi trodde från början. Någon djupare analys av systemets funktion vid olika driftsfall,
som t ex mer detaljerade studier av energiballanser för att visa hur solvärmen utnyttjats av
systemet eller förslag till systemförbättringar, har dock inte genomförts.
.

Mätplats och historisk energiförbrukning

Huset där mätningen genomförts ligger vid Morkullevägen 15 i Uppsala. Bostadsytan är 185
m2 + 100 m2 källare. Huset är placerat med gavlarna i nära nog öst-västlig riktning. Under
mätperioden har sex personer bott i huset; tre vuxna + tre barn i åldern 1 - 7 år.
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Huset, som är byggt i slutet av 1960-talet, totalrenoverades i slutet av 1990-talet med sikte på
att få låg energiförbrukning. Huset tilläggsisolerades (dock ej källaren) och fönster med
lågemissionsglas sattes in. Fram till dess att värmepump installerades våren 2002 var huset
elvärmt med vattenburen elvärme. Till detta fanns även två elvärmda klinkersbelagda golv på
6 resp. 8 m2 i tambur respektive badrum med effekter på ca 1 – 1,3 kW/golv. Värmen till
dessa golv styrs individuellt, medan radiatorsystemet är termostatstyrt. Enligt husägaren har
det teoretiska värmebehovet beräknats till 16-18000 kWh/år vid normal användning. Till detta
tillkommer el för tappvattenberedning och hushållsel.

Elförbrukningen, beräknad från elräkningar, har varit i genomsnitt drygt 28000kWh/år under
perioden 1998-2001. Under det sista året, då huset var färdigrenoverat och tilläggsisoleringen
klar, var elförbrukningen kring 26000 kWh/år. Med skäliga värden på
tappvarmvattenförbrukning såväl som hushållsselförbrukning i storleksordningen
5000kWh/år är en total årsförbrukning på 26 - 28000 kWh el rimlig.

Värmesystemet

Värmesystem med värmepump och solfångare - uppbyggnad och funktion

Våren 2002 installerades en 6 kW Enerflex bergvärmepump från STT som därmed ersatte
elvärme för tappvarmvattenberedning och uppvärmning. Värmepumpen tar värme från ett 125
m djupt borrat hål i berggrunden i närheten av huset. De två elgolven var kvar som
komplement. Samtidigt med värmepumpen installerades en 13 m2 glasad solfångare från
Aquasol (”Big 13.0”). Solfångaren ligger på taket mot söder och har en lutning på 27°.

Enerflex värmepump är förberedd för installation av solfångare och värmesystemets
driftsstrategi kan beskrivas på följande sätt:

I basfallet, då solfångaren inte är i drift, tar värmepumpen värme från borrhålet för att dels
värma varmvatten i varmvattenberedaren, dels leverera värme till värmesystemet. Då solen
skiner så mycket att solfångaren kan leverera varmvatten används detta på olika sätt, beroende
på systemets driftssituation och den temperatur som solfångaren förmår prestera vid tillfället.

1. I första hand levererar solfångaren varmvatten till varmvattenberedaren. Detta
förutsätter att solfångaren kan leverera tillräckligt höga temperaturer (vanligtvis >
55°C) och att varmvattenberedaren inte är full.

2. Om varmvattenberedaren är full eller om solfångaren inte kan leverera tillräckligt hög
temperatur, använd solvärmen direkt (efter värmeväxling) i radiatorkretsen. Detta
förutsätter att det för tillfället finns ett värmebehov och att solfångarna levererar
tillräckligt hög temperatur (typiskt > 45°C).

3. Om solfångaren ej kan leverera värme med temperaturer > 45°C men väl temperaturer
över borrhålets temperatur (typiskt > 5°C) så kopplas solfångarens returledning mot
värmepumpens förångarsida, dvs solvärmen används för att höja temperaturen på
värmepumpens kalla sida (och därmed göra så värmepumpen får högre värmefaktor än
om den tar värme direkt från borrhålet). Detta förutsätter att värmepumpen är i drift,
dvs att det för tillfället finns ett varmvatten eller uppvärmningsbehov.
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4. Om det inte finns något värme eller varmvattenbehov, men om solfångaren kan
leverera värme med temperaturer över borrhålets temperatur, kopplas solfångarna
direkt mot borrhålet för att värma det.

Tanken med denna driftsstrategi är att man ska utnyttja solfångarna maximalt genom att
solfångarna ”aldrig” arbetar vid för hög temperatur (med onödiga värmeförluster som följd),
dels kan leverera mycket värme genom att de även kan arbeta med låga temperaturer då
värmeförlusterna är små.

I anslutning till värmepumpen finns även en elpatron på 6 kW för att täcka spetslast kalla
dagar då värmebehovet är större än vad värmepumpen förmår leverera.

Enerflex-systemet är gjort för att det ska vara enkelt att installera. En installatör ska i princip
bara koppla ihop de rör som finns på ovansidan av värmepumpen med rören från värmelager,
solfångare, radiator- och varmvattenkrets. Alla pumpar som behövs i systemet samt
solvärmeväxlare, är från början integrerade i värmepumpen. Solfångaren styrs av en
mikroprocessor som även den är inbyggd i värmepumpsenheten. Figur 1 visar ett
rörkopplingsschema över hur de olika delarna kopplas ihop.

Figur 1: Rörkopplingsschema för STT värmepump och solfångare. Källa:
www.sttab.com (maj 2003).
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Mätinstallation, givare, logger etc

Mätningar har genomförts under tiden maj 2002 – september 2003. Problem med en
datalogger i början av mätningarna gjorde att mätningar från de första månaderna inte kunnat
sparas. Vidare fanns det fel i styrsystemet för värmepumpen vilket gjorde att data före oktober
2002 var osäkra. Det är därför framförallt uppmätta värden för perioden september 2002 –
september 2003 som ligger till grund för denna utvärdering.

Vätskeflödet 

€ 

˙ V  i de fyra kretsarna för tappvatten, radiatorer, solvärme samt för borrhålet har
mätts med induktiva flödesmätare (9V-MP115) från Kamstrup AB. De in- respektive
utgående temperaturerna i de fyra kretsarna mättes med resistanstermometrar (PT 100-givare)
från Pentronic AB. Från flöden och temperaturer kan värmeflödet beräknas genom

€ 

˙ Q = ˙ V ρcp Tut −Tin( ) [W]

För tappvarmvatten- respektive radiatorkretsen används temperaturberoende värmekapacitet

Cp för vatten. För solvärmekretsen respektive borrhålskretsen används temperaturberoende
densitet ρ och Cp för en blandning med 50% vatten och 50% rapsolja.

Elförbrukning (i form av momentan effekt) för värmepumpen mättes med mätomvandlare
DP33 CEWE från Cewe Instrument AB. I den mätta effekten ingår el för kompressor, pumpar
för borrhål, solfångare och varmvatten & radiatorkretsen samt el till den mikroprocessor som
styr solfångarens driftsfall. Som mätdatainsamlingsenhet användes en Campbell Scientific
Datalogger CR10x. Data samlades in var 5e sekund som sedan lagrades som
minutmedelvärden i datafil.

    
          a b

Figur 2. Interiör från mätplatsen. a) Värmepumpen med utrustning för mätdatainsamling
till höger. B) I taket ovanför värmepumpen är flödesmätare och temperaturgivare för de
olika kretsarna installerade.
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Det installerades vidare en sändare för trådlöst nätverk (D-Link 11MBPS USB adapter ”DWL
120”) för att husägaren lättare skulle kunna föra över mätdata till filer som med jämna
intervall skickades över till Högskolan Dalarna per Email. Mätdata kunde även tankas ner på
disketter via en stationär dator som placerades vid värmepumpen.

Till dessa mätningar tillkommer även mätningar av totalstrålning i solfångarplanet vilket
gjordes med en Cambell pyrheliometer. Vissa svårigheter har gjort att mätdata saknas för en
längre period vintern 2002-2003; detta har dock inte varit något problem då dessa mätdata ej
behövt användas för denna utvärdering.

Problem under mättiden

Mätutrustningen installerades i mars 2002 samtidigt som värmepumpen installerades.
Mätningarna startades i maj 2002. Den datalogger som valdes (Melax) visade sig innehålla
vissa programfel, varför en ny logger hyrdes och installerades i början av sommaren-02. Efter
detta har mätdelen av projektet fungerat utan problem.

Vid analys av mätdata sommaren 2002 upptäcktes ett fel i styrprogrammet för värmepumpen,
vilket gjort att solfångaren ej återladdat borrhålet på det sätt som ursprungligen avsetts. Det
påtalades varefter STT åtgärdade problemet med omprogrammering av styrenheten i oktober-
02. För att få ett års mätdata från anläggningen, inklusive en längre period med återladdning
av värme i berggrunden (dvs sommartid) söktes och beviljades förlängning av mätperioden
till september 2003.

Det visade sig dock att det även funnits andra fel i anläggningen. Vid nyår 2002/03, i
samband med en längre köldperiod, blev huset och tappvarmvattnet ovanligt kallt och det
upptäcktes att den elpatron som skulle gå in som spetslast var ur funktion och att den
troligtvis varit trasig sedan installation av anläggningen. Detta åtgärdades därför i början av
januari 2003.

Under våren 2003 kokade solfångarsystemet vid ett par tillfällen. Problemet visade sig vara
ett programmeringsfel i styrprogrammet för värmepumpen vilket gjorde att system med stora
solfångarytor (som i detta fall) ibland kunde hamna i självsvängning så att pumpen som skulle
kyla av solfångarna genom att leda värmen till borrhålet slog av i förtid utan att solfångarna
hann kylas tillräckligt. Detta fick till följd att systemet vid ett par tillfällen måste fyllas med
ny vatten/vegokol (rapsolja-derivat)-blandning samtidigt som en viss mängd solenergi gick
till spillo. Problemet åtgärdades av STT genom omprogrammering av styrsystemet.

Resultat

Resultaten baserar sig på mätdata från perioden 26/9 2002 – 25/9 2003. Mätdata saknas för
två veckor i december 2002. Vi har kompenserat detta genom att kopiera veckan före
respektive veckan efter mätperioden. Detta ger viss osäkerhet till slutresultatet vilket vi dock
bedömer som måttligt då vädret var likartat (och därmed värmeförbrukningen) under
perioden.
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Systemets totala värmeproduktion under mätperioden var 14102 kWh, fördelat enligt
följande:
Värme från värmepumpens kondensor 12126 kWh
Värme från solfångaren till tappvattenberedaren (inkl.

97 kWh som gått direkt till från sol till radiatorer)   1748 kWh
El till spetslast under kalla perioder     228 kWh

Av värmeproduktionen har 9191 kWh använts till rumsuppvärmningen medan 4911 kWh
använts för att värma varmvattenberedaren.

Under samma period var systemets elförbukning 6091 kWh, fördelat på
El till kompressor   4751 kWh
El till spetslast under kalla perioder     227 kWh
Övrig el till pumpar och kontrollsystem   1113 kWh

Systemets COP under mätperioden kan därför beräknas som 14102/6091 = 2,32. I
beräkningen för systemets elförbrukning finns även elförbrukningen för den gemensamma
cirkulationspumpen för radiatorsystemet och tappvattensystemet, vilken varit i drift 6730
timmar under mätperioden. Enligt uppgift från tillverkaren är cirkulationspumpens eleffekt
90W, vilket betyder att 606 kWh av systemets elförbrukning använts till cirkulationspumpen.
I vanliga fall brukar cirkulationspumpens elförbrukning hänföras till hushållselen och inte
ingå i värmesystemets energiballans. Dessutom är cirkulationspumpens elförbrukning
densamma för alla radiatorvärmesystem och inte specifikt för det här undersökta systemet.
Värmesystemets elförbrukning exkl. el till cirkulationspumpen kan därför beräknas till 6091-
606 = 5485 kWh vilket ger en värmefaktor på 2,57. Om enbart elförbrukningen till
kompressor och spetslast räknas med blir årsvärmefaktorn 2,83.

Energibesparingen är sålunda 57 – 65% (relativt elvärme) beroende på om man ska räkna med
el för pumpar och kontrollsystem eller ej.

Av den totala värme som gått in mot värmepumpens förångarsida kommer 5963 kWh från
borrhålet och 1413 kWh från solfångaren. Totalt har därmed solfångaren levererat 3161 kWh
nyttig värme, eller 243 kWh värme/m2 solfångare. Ingen värme har gått från solfångarna
direkt mot borrhålet för att därmed värma/återladda borrhålet. Detta diskuteras mer nedan.

Det uppmätta COP-värdet har jämförts med en beräkning av vilket COP-värde en
motsvarande anläggning utan solfångare förväntas prestera. Samma TRNSYS-modell som
använts vid tidigare beräkningar av Tepe et al. (2003) användes. Som underlag för denna
beräkningarna har vi utgått från en modell som i största möjliga mån beskriver ett liknande
system som det uppmätta systemet:

• Samma tankvolym och borrhålsdjup som i det verkliga fallet har antagits.
• Bergets egenskaper (värmeledningsförmåga och värmekapacitet) är desamma som ett

medelvärde för svenskt berg.
• Temperaturer för fram- och returledning för radiatorsystemen samt för

tappvattenberedningen är desamma som de nominella temperaturerna för
värmepumpen som angetts av husägaren.

• Värmeförbrukningen och tappvattenförbrukningen i simuleringen har satts så de
efterliknar de verkliga uppmätta värdena (Värme för tappvattenberedningen 4974
kWh/år, värme för radiatorsystemet 9168 kWh/år).
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• Som väderdata har antagits statistiskt medelklimat för Stockholm (timdata).
• Värmepumpens funktion är densamma som för STT 6kW Enerflex värmepump och

baserar sig på temperaturberoende värmepumpsdata från företaget.

Resultatet från simuleringen visar på en förväntad COP på en förväntad elförbrukning för
värmepumpen inklusive elpatron för spetslast på 4290 kWh/år vid ett årligt värmebehov på
14140 kWh. Detta resulterar i en förväntad årsvärmefaktor på 3,30 då el för pumpar och
styrning ej räknas med. Detta är alltså högre än den beräknade årsvärmefaktorns på 2,83 för
det verkliga systemet där solfångare ingår.

Diskussion

Mätningarna visar att värmesystemets totalvärmefaktor är låg, t o m lägre än vad som kunnat
förväntats om systemet ej haft solfångare inkopplade. Den energibesparing som anläggningen
kunnat redovisa (57 – 65% beroende på om man ska räkna med el för pumpar och
kontrollsystem eller ej) är betydligt lägre än den energibesparing på 80% som utlovas i
företagets eget reklammaterial (www.sttab.com). Det finns dock flera tekniska brister i den
befintliga anläggningen vilket till delar kan förklara den låga totalvärmefaktorn.

Även om fel ska ha åtgärdats i september 2002 så har systemet med återladdning av borrhålet
med solfångarna inte fungerat under mätperioden. Inte vid något tillfälle har solfångarna
laddat borrhålet. Detta betyder att den effekt med ökad COP för värmepumpen som förväntas
genom att borrhålets temperatur höjs med hjälp av solfångarna har uteblivit. Vi ser ingen
förklaring till detta utan kan bara konstatera att styrsystemet ej fungerat på denna punkt. Vi
tror dock inte att detta är ett generellt fel hos Enerflex värmepump då vi vet att denna funktion
har fungerat i andra fall, t ex i installationen på SERCs solgård i Borlänge där denna funktion
fungerat utan problem under flera års drift. Vi kan dock inte uttala oss hur vanligt detta fel är
hos andra värmepumpar som idag finns installerade på marknaden.

Ett annat fel är hur solfångaren styrs då den är kopplad mot värmepumpens förångarsida.
Mätningarna visar att cirkulationen genom solfångaren, och därmed matningen till
förångarsidan, går igång då solfångaren förmår värma solfångarvätskan en viss temperatur, t
ex 2°C. Detta kan orsaka mycket långa driftstider hos solfångaren utan att utbytet för den
skull blir speciellt stor. Vi tror att temperaturgivarna som förser styrsystemet med indata kan
vara dåliga (dålig kvalité och/eller dålig inkoppling). Detta gör att solfångarna i vissa fall går
(och levererar värme till förångaren) fastän det energimässigt skulle vara fördelaktigt att ta
värme ur borrhålet. Exempel visas i bilaga 1.

Våra egna erfarenheter med installationen av en 4 kW Enerflex värmepump visade just denna
felfunktion, vilket vi dock kunde åtgärda genom att ändra kalibreringsfaktorerna för
temperaturgivarna i solfångaren så att solfångaren slogs av vid en högre temperaturdifferens.
Resultatet blev att anläggningens prestanda förbättrades. Förutom att systemets värmefaktor
sänks genom att förångartemperaturen blir onödigt låg med denna styrning, medför detta även
onödigt lång driftstid för solfångarpumpen. I vårt fall var solfångarpumpen igång 3550
timmar, med medförande höga elförbrukning.
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Enligt samtal med STT har de numera ändrat styrfunktionen så att solfångaren går igång
endast om temperaturskillnaden mellan solfångare och borrhål överstiger 10°C. Detta betyder
att denna felkälla i sådant fall åtgärdats.

Det finns även övriga felfunktioner som bidrar till systemets relativt dåliga prestanda; T ex
slår spetslastvärmen genom elpatronen på ca 1 timme per vecka även sommartid, vilket inte
kan förklaras annat än genom att kontrollfunktionen inte är tillräcklig. Vidare verkar pumpar
slås på utan att det egentligen behövs; t ex slås pumpen för borrhålet på ibland utan synbar
anledning. Detta ger onödig elförbrukning och försämrad prestanda hos anläggningen.
Felfunktionerna skulle även kunna medföra att förångartemperaturen bli lägre än nödvändigt,
men detta har vi inte kunnat undersöka inom ramen för detta projekt.

Utbytet från solfångarna, 243 kWh/m2, är låg med tanke på att en stor del av den levererade
värmen är vid låga temperaturer (då solfångaren arbetar mot värmepumpens förångarsida).
Denna siffra borde kunna ökas genom att varmvattenberedarens temperatur höjs från 65°C
(vilket är den inställning som gäller i det aktuella systemet), till 70-80°C. Solfångarna skulle
därmed kunna leverera mer värme till vattentanken, under förutsättning att det finns ett reellt
värmebehov. En kombitank, för gemensam värmelagring för tappvatten och värmesystemet
skulle kunna vara en lösning. Skulle återladdningen av borrhålet fungerat skulle även
värmeproduktionen från solfångarna kunnat ökas. Å andra sidan kan det låga utbytet ses som
ett möjligt tecken på att solfångararean är för stor för det aktuella värmesystemet. Mer
detaljerade analyser kan inte göras utan mer omfattande studier som inte ryms inom detta
projekt.

En enklare analys av data ger dock vid handen att tappvattenförbrukningen varit låg och att
det under sommaren 2003 varit närmare 8 veckor då förbrukningen legat närmare noll. Detta
betyder att solfångarna, som vanligen ger sitt största utbyte under sommarmånaderna, inte
kunna prestera maximalt under mätperioden.

Det kan vidare konstateras att den totala värmeproduktionen från anläggningen varit låg och i
storleksordningen 8000 kWh lägre än vad som förväntats. Det är framförallt värmen till
uppvärmningssystemet som varit lägre än förväntat. Vi ser ingen annan förklaring till detta än
att den övriga elförbrukningen, förutom värmepumpen, varit hög. Förutom användandet av
elgolv, som vi uppskattar ha förbrukat i storleksordningen 1000 – 3000 kWh el under
mätperioden, kan det finnas annan hög elförbrukning för t ex frysboxar och kontorsutrustning
som reducerat behovet av värmetillförsel från värmepumpen. Detta styrks av husägarens egen
avläsning av husets elmätare som visade på att 7950 kWh förbrukades under perioden 12/12
2002 – 10/3 2003. Om vi antar att 55% av årsvärmebehovet och 25% av årsbehovet av
varmvatten fanns under denna period, betyder detta att ca 2700 kWh användes av
värmesystemet. Övrig elförbrukning var då närmare 1750 kWh/månad i genomsnitt.

De fel som upptäckts i styrsystemet är givetvis felkällor som påverkar slutresultatet i
utvärderingen. En ytterligare felkälla är de elgolv som finns som tillsatsvärme men som inte
mätts upp i projektet. I analysen av värmesystemets COP har vi dock definierat husets
värmebehov som värme från värmepumpen (inkl. elpatron för spetslast) till radiatorer resp. till
varmvattenberedning samtidigt som värmesystemets elförbrukning definierats som
värmepumpssystemets elförbrukning. Skulle elgolven inte funnits skulle värmebehovet via
radiatorkretsen öka, men även värmepumpssystemets elförbrukning. Utan elgolv sker en viss
förskjutning av värmeproduktion från värmepumpssystemet så att större andel produceras
vintertid, samtidigt som ökat värmeuttag via värmepumpen sänker borrhålstemperaturen
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något. Båda faktorerna sänker COP något i jämförelse med det som uppmätts med elgolven.
Vi bedömer detta dock vara marginellt och har bortsett från detta i studien.

De problem som visat sig under mättiden; fel i styrprogrammet, att självsvängning kunnat
uppstå så att solfångaren kokar och att elpatronen ej fungerat, är exempel på problem som
tyvärr ofta uppstår då en ny teknik kommer ut på marknaden. Det skulle varit önskvärt att
genomföra mätningarna under ytterligare en period för att se om prestanda kunnat förbättras
då problemen åtgärdats. Då huset bytte ägare i oktober 2003 avskrevs dock detta då vi fann
det lämpligt att avsluta mätningarna och montera ner mätutrustningen innan ägarbytet.

En slutsats vi drar är ändå att systemets prestanda borde kunna förbättras avsevärt genom att
brister åtgärdas och att det är lönt att se över såväl kontrollsystemets uppbyggnad (t ex
temperaturgivarnas placering och prestanda) som funktion (hur pumpar styrs etc.).

Vår uppfattning är att det finns ett stort och växande intresse för tekniken att koppla samman
värmepumpar och solfångare vilket gör att olika typer av systemlösningar troligtvis kommer
att komma ut på marknaden de närmaste åren. Det är därför önskvärt att ytterligare oberoende
mätningar på moderna system med solfångare och värmepump genomförs för att verifiera
funktion och verklig prestanda.
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Bilaga 1. Exempel på temperaturer och flöden två vinterdagar
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Figur A1: Flöden och temperaturer den 13/2 2003

Figur A2: Flöden och temperaturer den 14/2 2003
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Figurerna visar exempel på drift av solfångare och värmepump den 13-14/2 2003.
Diagrammen visar följande:

Grön linje: Värme kommer från borrhålet till förångaren (signal 1 eller 0)
Gul linje: Värme kommer från solfångaren till förångaren (signal 1 eller 0)
Röd linje: Inkommande temperatur till förångaren (höger y-axel)
Blå linje: Flödet I solfångarkretsen

Under förmiddagen den 13/2 levereras värmen till förångaren från borrhålet. Den
inkommande temperaturen är från början ca 4°C men sjunker till 2-3 °C efter en stunds drift.
Kl 13 har solfångaren blivit så varm att den istället tar över och levererar värmen till
förångaren. I detta driftsfall kommer den ingående värmen till solfångaren från borrhålet
vilket förklarar varför temperaturen från solfångaren till förångaren är nere vid ca 1°C och
solfångaren fortfarande är I drift. Det kan också ses att solfångarpumpen inte slås av under de
perioder på 4-8 minuter som kompressorn inte är I drift. Det saknas data för
utomhustemperatur för dessa mätningar, men husägarens egna anteckningar visar att
utomhustemperaturen fram till dagen före legat kring –5 - 0°C. Det är därför frågan om ifall
solfångaren går helt i onödan och att det varit energimässigt (marginellt) bättre att låta
förångaren matas direkt från borrhålet.

Under de första timmarna den 14/2 levereras värmen till förångaren från solfångaren men
solfångartemperaturen sjunker gradvis och kl 3 växlar värmesystemet över från solfångaren
till borrhålet för att mata värme till förångaren. Det är osäkert varför solfångaren slås av
eftersom förångartemperaturen sjunker då systemet kopplas mot borrhålet; en förklaring kan
dock vara att utomhustemperaturen sjunker. En annan fråga är varför borrhålet tillfälligt tar
över solfångarens funktion mitt på dagen när solfångardrift skulle ge högre
förångartemperatur än borrhålsdrift.


