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FÖRORD 
 
Under sommaren och hösten -99 utförde vi detta mätuppdrag på kolonistugan vid 
Träslottet i Arbrå. Arbetet har beställts från konsumentverket. Vi vill tacka alla 
som har bidragit med hjälp och stöd. Speciellt vill vi tacka Irja Persson, Josef 
Ghammachi och Niklas Persson vid Träslottet i Arbrå för att de varit mycket 
hjälpsamma och avsatt mycket tid i projektet. Speciellt får vi tacka Josef för att 
han installerade det aktiva solvärmesystemet. Utan Josef hade aldrig denna del 
kunnat genomföras. 
 
Vi vill också tacka Arkitekt Lars Einarsson för hjälp med uppgifter om kolonistu-
gan. Tack också till Torbjörn Jilar och Rolf Larsen vid Sveriges Lantbruksuniver-
sitet, som tog fram information om växters härdighet. Tack också till Anna Gabri-
elsson vid Statens geotekniska institut för lämnande av uppgifter om egenskaper 
för mark. 
 

Borlänge i december 1999 

Tomas Persson och Klaus Lorenz 
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SAMMANFATTNING 

Kolonistugan med lott i Arbrå är ett utställningsobjekt, som har byggts för att visa möjligheter med 
ekologisk odling på kolonilotten. Kolonistugan består av en växthusdel och en stugdel inredd med 
kök. Stugan har försetts med ett solvärmesystem, som ger tappvarmvatten och med ett luftsolvärme-
system som lagrar överskottsenergi i marken under växthuset. I denna rapport utvärderas den värme-
tekniska funktionen hos luftsolvärmesystemet för växthuset och systemet för tappvarmvattenbered-
ning. Arbetet har beställts av Konsumentverket. Målet med denna undersökning är att utvärdera 
funktionen hos solvärmesystemen, samt att påvisa eventuella brister i konstruktionen. Omfattande 
mätningar av temperaturer, solinstrålning och luftflöden har utförts under sommaren och hösten -99. 
 
Luftsolvärmesystemets syfte är att förbättra växthusets odlingsklimat och att förlänga odlingssäsongen 
genom att dagtid ladda ett markvärmelager. Vid solsken startar en solcellsdriven fläkt och luft sugs 
från växthuset. På så sätt ventileras en del av överskottsvärmen bort från växthuset. Luften värms 
ytterligare, då den passerar genom en luftsolfångare. Därefter sugs luften ner genom kanaler i mellan-
väggen och vidare genom marken, där värmen avges. Luften släpps sedan ut utomhus igen. 
 
Luftsolvärmesystemet visade sig fungera enligt den tänkta principen och har viss förlängande effekt på 
odlingssäsongen, men systemet är underdimensionerat för att det skall ge ett påtagligt resultat. Största 
problemet vad beträffar funktionen är att frostskyddet under kalla nätter inte är tillräckligt effektivt. 
Systemet klarar endast av att upprätthålla en temperatur på ca 5 grader över utetemperaturen. Syste-
met är i dagsläget inte särskilt effektivt, men har goda möjligheter att bli bättre om systemet dimensio-
neras omsorgsfullt och kompletteras med ytterligare installationer. Värmelagrets värmeöverförande yta 
kan ökas, genom att man bygger en tung värmeackumulerande mellanvägg av stenmaterial. Ett aktivt 
frostskydd med återcirkulation av luften genom markvärmelager och växthus nattetid är en annan 
lösning. Om man minskar värmeförlusterna genom att t.ex. använda tvåglasfönster får luftsolvärmesy-
stemet också större effekt. 
 
När systemet granskades i detalj upptäcktes en rad misstag, som försämrar systemets prestanda. 
Bland de största misstagen kan nämnas att stora temperaturförluster uppkommer när luften passerar 
genom mellanväggen på väg ner till markvärmelagret. Dessa förluster gör ingen nytta för att höja 
temperaturen i växthuset nattetid.  Luftkanalerna i markvärmelagret har också förlagts på ett dumt sätt. 
Detta gör att värmeöverföringen mellan luften i kanalsystemet och marken försämras.  
 
Tappvarmvattensystemet är avsett att producera varmvatten för hushållsbehov under sommaren. 
Varmvattnet skall räcka enbart till disk, eftersom det inte finns någon duschmöjlighet i stugan. Varm-
vattnet samlas in med solfångare och lagras i en ackumulatortank på 90 liter. Varmvatten bereds i 
genomströmning vid en varmvattentappning. 
 
Insamlingen av solenergi fungerar bra och varmvattenproduktionen är god vid solig väderlek. Syste-
met samlar in energi motsvarande 45 liter varmvatten med en temperatur av 45ºC under en solig dag. 
Systemets förmåga att lagra energi från en solig dag till en mulen dag är däremot dålig, eftersom 
värmeförlusterna från ackumulatortanken är stora. Orsaken är att ackumulatortanken är mycket liten 
(endast 90 l), relativt dåligt isolerad och har köldbryggor. Om vatten används som lagringsmedium i 
ackumulatortanken, måste den tappas av varje höst, för att inte frostsprängningar skall uppstå. Av-
tappningen har visat sig vara svår för en lekman att utföra.
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1  BAKGRUND OCH SYFTE 

Kolonistugan med lott i Arbrå är ett utställningsobjekt, som har byggts för att visa möjligheter med 
ekologisk odling på kolonilotten. Kolonistugan består av en växthusdel och en stugdel inredd med 
kök. Grundtanken är att även funktionshindrade skall kunna använda Kolonistugan. Stuga och växthus 
har miljöanpassats och stugan har försetts med ett solvärmesystem, som ger tappvarmvatten och med 
ett luftsolvärmesystem som lagrar överskottsenergi i marken under växthuset. Vidare kan man utrusta 
stugan med solceller och batterier för belysning, samt med ett markkylt skafferi. Kolonistugan behöver 
därför inte anslutas till elnätet. Stor omsorg har lagts ner på materialval och systemval för att ge en god 
funktion och minimal miljöpåverkan.  
 

 
Bild 1.1 Kolonistugan vid Träslottet i Arbrå. Vy från sydost. 
 
Kolonistugan har konstruerats i ett samarbete mellan Arkitekt Lars Einarsson, Träslottet, och SERC 
vid Högskolan i Dalarna. Kolonistugan har ritats av Lars Einarsson och systemförslag till 
installationerna har lämnats av SERC. För inredning och tillgänglighet svarar industridesigner Lena 
Landin Lorentzen och för trädgården svarar Irja och Håge Perssons Landskapsbyrå. Den första 
prototypen av Kolonistugan byggdes vid Vinterviken utanför Stockholm under våren 1998. Under 
sommaren -99 visades Kolonistugan även på bomässan H99 i Helsingborg. 
 
Framtagning av stugorna har möjliggjorts främst med medel från Kulturhuvudstadsåret, Handi-
kappinstitutet i Stockholm, Länsstyrelsen och Länsarbetsnämnden i Gävleborg, EU-bidrag, och 
Träslottet. Målsättningen med arbetet är att stugan skall komma i serieproduktion. 
 
I denna rapport utvärderas den värmetekniska funktionen hos kolonistugan i Arbrå. Speciellt har det 
fokuserats på funktionen hos luftsolvärmesystemet för växthuset och systemet för 
tappvarmvattenberedning. Arbetet har beställts av Konsumentverket. Mätningar på kolonistugan i 
Arbrå har utförts under sommaren/hösten -99. Målet med denna undersökning är att utvärdera 
funktionen hos solvärmesystemen, samt att påvisa eventuella brister i konstruktionen. 
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Systemutformning 
Om detta system med aktivt frostskydd skall kunna göras riktigt effektivt måste värmelagret 
göras större och djupare för att möjliggöra lagring av värme från luftsolvärmesystemet på ett 
större djup där dygnsvariationerna från golvytan inte påverkar temperaturen. Luftkanalerna skall 
då förläggas djupare för att de skall kunna tillföra energi till värmelagret på ett djup där den 
stannar längre. En rekommendation är att lagret görs tre gånger så djupt (ca 1,2 m) och att 
kanalerna förläggs på ca 90 cm djup. Ett sådant lager har en lagerkapacitet som är tillräcklig för 
att värma växthuset under en kall natt. För att frostskyddet skall kunna göras dubbelt så effek-
tivt som tidigare måste 10 till 15 kWh kunna tas ut ur värmelagret under en natt. Vid en lager-
volym som är tre gånger större, innebär det att det krävs en temperatursänkning av högst 5ºC 
för att tillgodose värmebehovet under en natt. Luftsystemet måste dimensioneras så att en 
värmeeffekt av mellan 500 och 1000W skall kunna avges vid en växthustemperatur på 5 till 
10ºC. 
 
Vad som är optimalt beträffande lagerstorlek och förläggningsdjup av kanaler, kan endast 
avgöras med hjälp av simuleringar, men dessa enkla beräkningar ger ändå en fingervisning om 
erforderlig lagerstorlek. 
 
Elförsörjning 
Vid denna typ av frostskydd, måste fläkten köras, då det inte finns någon tillgänglig solenergi. 
Vid våra experiment kördes fläkten från elnätet, men i en riktig anläggning, måste fläkten drivas 
från batterier. Detta behöver emellertid inte vara något stort problem, eftersom ett batterisystem 
ändå krävs, om man vill ha belysning i stugan. Men systemet behöver göras större om det skall 
kunna användas för att driva fläkten. För att ladda batterierna krävs en eller två solcellspaneler, 
samt en laddningsregulator som skyddar batterierna från överladdning och djupurladdning. 
 
Fläktens märkeffekt vid 24 V är 56 W. Två seriekopplade 12 V fritidsbatterier ger en drifttid för 
denna fläkt på ca 30 timmar. Detta motsvarar minst tre nätters drift. Detta bör räcka bra för att 
driva fläkten vid de kallaste nätterna. Ofta inträffar ju de kalla nätterna vid klar väderlek, och då 
sker också en återladdning av batterierna dagtid. Efter odlingssäsongen kan fläkten stängas av 
fram till i mars och då kan samtliga solcellspaneler användas enbart för att ladda batterierna. 
 
Åtgärdsförslag 
Förbättringsförslag för den aktiva frostskyddsfunktionen:  

• Värmeöverföringen i kanalsystemet måste förbättras och luftflödet bör höjas. Förslagsvis 
kan flera parallella kanaler användas för att minska lufthastigheten och öka den 
värmeöverförande ytan. 

• Öka värmelagrets djup och volym, så att värmelagringsförmågan ökar och så att 
kanalerna kan förläggas på ett större djup. 

• Förläggning av luftkanalerna under hela växthusdelen (även under markbäddarna). 
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3.8  Fläkt och solcellspaneler 
Fläkten som användes i anläggningen var en LHG kanalfläkt Typ K160 M, 24 V DC. Fläkten 
drevs av två stycken seriekopplade solcellspaneler Neste NM 55 S. 
 
Störande ljud 
Det har konstaterats vara ett stort problem med störande ljud från fläkten. Ljudet varierar också 
hela tiden, eftersom varvtalet på fläkten minskar om solen går i moln. Dels uppstår ett kraftigt 
stomljud som hörs in i stugan. Detta ljud kan minskas om fläkten hängs upp i gummidämpare 
och all direktkontakt med byggnadsstommen undviks. Det uppstår också ett störande ljud vid 
fläktutloppet. Ljudet från utloppet kan reduceras genom att man monterar en enkel slangljud-
dämpare efter fläkten. 
 
Orientering av solcell och luftsolfångare 
Solcellen som driver fläkten i luftsystemet är inte placerad i samma riktning som luftsolfångaren. 
Därigenom blir luftflödet lägre på hösten, när solen står lågt på himmelen och instrålningen mot 
luftsolfångaren är hög. Om värme skall kunna tillföras lagret med större effektivitet under höst 
och vår bör solcellens lutning inte vara alltför låg. Skillnaden i lutning mellan solceller och 
luftsolfångare bör inte vara så stor.  Nu är luftsolfångarens lutning optimerad för att ge maximal 
effekt under höst och vår, medan luftflödet är som högst under sommaren. 
 
Minskat tryckfall 
Ett sätt att höja luftflödet är att sänka tryckfallet i systemet, genom att använda grövre kanaler 
eller flera parallella kanaler. Fläkten drivs idag med ett kanaltryckfall på ca 200 Pa. Detta tryck-
fall bör kunna halveras och detta skulle öka luftflödet från 0,05 till 0,07 m3/s utan att man 
behöver byta fläkt. 
 
Skuggning av solceller 
Vid färdigställandet av plåtarbeten på taket täcktes delvis en av solcellspanelerna som driver 
fläkten. Detta medförde inte bara att den del som täcktes, inte gav någon elenergi, utan också 
att strömmen genom den ena av de två panelerna blockerades nästan helt. Vid seriekopplade 
solceller räcker det med att en av cellerna skuggas för att strömmen skall blockeras helt. 
 
 
3.9  Slutsatser 
Luftsolvärmesystemet fungerar enligt den tänkta principen och har viss förlängande effekt på 
odlingssäsongen, men systemet är underdimensionerat för att effekten skall vara påtaglig. 
Största problemet vad beträffar funktionen är att frostskyddet under kalla nätter inte är till-
räckligt effektivt. Systemet klarar endast av att upprätthålla en temperatur på ca 5 grader över 
utetemperaturen. Detta är inte tillräckligt för att uppnå ett gott odlingsklimat, eftersom tomater 
och gurka riskerar att skadas redan när lufttemperaturen understiger 10ºC.  
 
Systemet är i dagsläget inte särskilt effektivt, men har goda möjligheter att bli bättre om sys-
temet dimensioneras omsorgsfullt. Om man vill uppnå en bättre funktion måste värmelagret och 
den värmeavgivande ytan göras större. Systemets frostskyddande egenskaper kan också göras 
effektivare genom något av följande förslag: 
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1. Värmelagrets värmeöverförande yta kan ökas, genom att bygga en tung värmeacku-

mulerande mellanvägg av stenmaterial. Väggen kan vara antingen luftvärmd eller endast 
värmd av solinstrålningen. Väggen måste vara så stor att den rymmer tillräckligt mycket 
energi för att hålla upp temperaturen i växthuset nattetid och värmeledningen skall vara 
så bra att den hinner ta upp och avge energiinnehållet under 8 till 10 timmar. 
 

2. Ett aktivt frostskydd med återcirkulation av luften genom markvärmelager och växthus 
nattetid kan användas. Systemet har möjlighet att bli mycket effektivt om det dimen-
sioneras rätt. Nackdelen är att det kräver en relativt stor batteribank för att fläkten skall 
kunna drivas nattetid och att värmelagret behöver göras betydligt större. 
 

3. Värmebehovet kan minskas genom att isolerförmågan hos växthuset förbättras (t.ex. 
genom användning av tvåglasfönster eller isolerande plexiglas) genom en sådan åtgärd 
får luftsolvärmesystemet större effekt. 

 
När systemet granskades i detalj upptäcktes en rad misstag, som försämrar systemets prestanda. 
Bland de största misstagen kan nämnas: 
 

• Stora temperaturförluster när luften passerar genom mellanväggen. 
• Luftkanalerna i markvärmelagret har förlagts under markfilten ner mot isoleringen. Detta 

gör att värmeöverföringen mellan luften i kanalsystemet och marken minskar. 
• Ev. är luftsolfångarens baksida oisolerad och detta leder då till högre värmeförluster och 

att verkningsgraden minskar. 
 
Det är svårt att bedöma hur mycket misstagen sammanlagt påverkar systemets prestanda. 
Orsaken till att misstag begåtts är huvudsakligen att ritningsunderlagen varit bristfälliga, samt att 
rutiner för arbetsledning och besiktning saknats. Vid detta experimentbygge har de rutiner som 
normalt tillämpas i byggbranschen inte följts, dvs. noggrann projektering, och slutbesiktning. 
Det är uppenbarligen extra viktigt att denna metodik följs, även vid experimentbyggnation av 
detta slag. 
 
Försöken med aktivt frostskydd med återcirkulation av luften har inte visat på goda prestanda i 
denna anläggning. Systemet har dock goda möjligheter att bli mycket effektivt om det förses 
med ett större markvärmelager, om luftflödes ökas, och om värmeöverföringen mellan kanaler 
och mark förbättras. 
 
Systemets funktion kan inte ges en fullständig bedömning, eftersom mätningar endast gjorts 
under sommaren och hösten. En viktig period i odlingssäsongen är våren och det är viktigt att 
odlingen kan komma igång tidigt på våren. Det är mycket troligt att systemet fungerar bra för 
att snabbt uppnå en hög temperatur i marken på våren. Då är det förmodligen en fördel med ett 
litet markvärmelager som snabbt blir uppvärmt. Vid sådd av frön är det ju viktigare att det är 
varmt i marken än i luften. Dessvärre har vi inga mätningar för kolonistugan på våren, så 
följande frågeställningar måste lämnas obesvarade: 

• När uppnås tillräckligt hög marktemperatur på våren? 
• Vilken inverkan har Solvärmesystemet på våren? 
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4  TAPPVARMVATTENSYSTEMET 
 
4.1  Systembeskrivning 
Tappvarmvattensystemet är avsett att producera varmvatten för hushållsbehov under sommaren. 
Ackumulatortanken bör kunna lagra energi från en solig dag till en mulen. Varmvattnet skall 
räcka enbart till disk, eftersom det inte finns någon duschmöjlighet i stugan. 
 

 
Figur 4.1. Principskiss över solvärmesystemet för tappvarmvattenberedning. Temperaturen mättes på 
tre olika nivåer i ackumulatortanken och på anslutande kall- och varmvattenledningar. 
 
Funktion 
Vid solsken startar cirkulationspumpen, som drivs av en solcellspanel, varpå det glykolblandade 
vattnet i solfångarkretsen cirkulerar genom solfångaren och värmeväxlare 1 i ackumu-
latortanken. Den absorberade solvärmen i solfångaren överförs till vattnet i ackumulatortanken. 
Varmvatten bereds i genomströmning med Värmeväxlare 2 vid en varmvattentappning. 
Expansionen i ackumulatortanken tas upp av luftkudden i toppen 
 
4.2 Mätutrustningen 
På tappvarmvattensystemet mättes temperaturen i ackumulatortanken på tre olika nivåer, samt 
ingående kallvatten och utgående varmvatten (för givarplacering, se figur 4.1). Dessutom mättes 
solinstrålningen mot tappvarmvattensolfångaren. Tappvarmvattenflödet injusterades så att det 
var konstant 0,1 l/s under samtliga tappningar.  
 
4.3  Solfångarkretsen 

4.3.1 Mätresultat 

Av de kontinuerliga mätningarna, kan man dra slutsatsen att solvärmesystemets funktion 
beträffande insamling av solenergi är mycket god under sommaren vid solig väderlek. Vid 
mitten av september börjar varmvattenproduktionen bli betydligt sämre, trotts en del soliga 
dagar. Förklaringen är att solfångarnas lutning är liten (endast 20º). Detta leder till att sol-
strålarna infaller mycket snett mot solfångaren, när solen står lågt på himlen under höst och vår. 
Detta reducerar energiproduktionen mycket kraftigt. Om man vill erhålla en högre varmvatten-
produktion under vår och höst, måste solfångarens lutning ökas. 

VV KV

Ackumulatortank
Expansionskärl

Cirkulationspump

Solfångare

Värmeväxlare 1
Värmeväxlare 2
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Temperaturförluster 
Temperaturförlusten vid varmvattenberedning mellan tankens topptemperatur och den utgående 
varmvattentemperaturen är ca 10ºC vid höga ackumulatortemperaturer (75ºC) och ca 6ºC vid 
låga ackumulatortemperaturer (45ºC). Detta är mycket goda prestanda, eftersom man strävar 
efter att erhålla så låga temperaturtapp som möjligt vid värmeväxling. Detta ger möjlighet att 
bereda varmvatten även vid låga ackumulatortemperaturer under dygn med låg solinstrålning. 
 
Isolerstandard 
Mätningarna visar att systemets förmåga att lagra energi från en solig dag till en mulen dag är 
relativt dålig. Orsaken är att ackumulatortanken är liten och att dess isolering inte utförts på ett 
bra sätt. Temperaturförlusterna under ett dygn är stor, mellan 10 och 15°C vid en temperatur-
skillnad av ca 55°C mellan ackumulatortemperatur och omgivningstemperatur. Temperaturen i 
tankens topp sjunker ofta mer än 20°C. För att uppnå en god funktion, bör inte alltför stora 
temperaturförluster accepteras under ett dygn. 
 
Den goda tillgången berodde i huvudsak på att vädret var soligt nästan varje dag och att insam-
lingen fungerade mycket bra. I mitten av september börjar det märkas att även insamlingen av 
värme fungerar dåligt, trotts soliga dagar. Detta beror på att taklutningen är låg (endast 20º) och 
detta tillsammans med låg solhöjd leder till en låg instrålning på solfångaren.  

 

Bild 4.1. Den ännu oisolerade ackumulatortanken. Man kan se att den är placerad mot en trävägg, 
som utgör en köldbrygga och omöjliggör en fullgod isolering. Även röranslutningarna i tankens övre 
del utgör stora köldbryggor. 
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Teoretiskt får man en avkylning av ca 10°C per dygn om tanken isoleras med 10 cm mineralull. 
Detta är nog ett rimligt minimikrav, om man vill kunna lagra varmvatten från en solig till en 
mulen dag. Den beräknade isolertjockleken förutsätter att det inte finns några köldbryggor och 
att isoleringen försetts med ett yttre lufttätt skikt som förhindrar konvektionsförluster genom 
isoleringen. När de anslutande rören i varmvattenberedarens topp går ut genom isoleringen åt 
sidan skapas köldbryggor som kraftigt försämrar isolerförmågan. Av de erfarenheter som vi har 
från tester av solvärmesystem vid SERC har det visat sig att köldbryggor på grund av rörans-
lutningar inverkar mycket negativt på ackumulatortankens isolerstandard. Vidare har det visat 
sig att en dålig isolerstandard inverkar mycket negativt på ett solvärmesystems prestanda. En 
ganska enkel åtgärd, som eliminerar köldbryggorna nästan helt är att dra alla rör innanför tan-
kens isolering ner till botten och sedan passera isoleringen där. 
 
I ett försök att förbättra isolerförmågan monterades en extra isolerskiva utanpå väggen, men det 
gav inte något större resultat. En förklaring kan vara att konvektionsförluster kvarstår längs 
träväggen och att övriga köldbryggor vid röranslutningarna fortfarande kvarstår. Dessutom kan 
man anta att konvektionsförlusterna genom isoleringen generellt är stor, eftersom det inte finns 
något yttre lufttätt konvektionsskydd runt isoleringen. Det blir med andra ord, som att försöka 
flyga med en läckande varmluftsballong. 
 
Skiktning 
Skiktningen i en tank gör att energiinnehållet räcker längre vid urladdning, samt att solfångaren 
som arbetar enligt lågflödesprincipen får en högre verkningsgrad. Skiktningen i tanken får be-
dömas vara mycket god, med tanke på småskaligheten i systemet. Både laddning och urladdning 
sker med bibehållen skiktning. Däremot utjämnas temperaturen i ackumulatortanken under 
nätterna. Detta tyder på värmeledning i tanken i höjdled och att värmeförluster huvudsakligen 
sker från tankens övre del.  
 
Tömning av tappvattensystem 
Inför vintersäsongen måste ackumulatortank och tappvattensystem tömmas för att inte frost-
sprängning skall uppstå. I denna anläggning har det visat sig vara komplicerat att utföra även för 
en fackman. Orsaken är att kopplingsschema och anvisningar saknas, samt att rördragning och 
placering av ventiler inte utförts med tanke på enkel och säker avtappning.   
 
Rörinstallationerna måste utföras på ett sådant sätt att tömning och påfyllning kan ske utan att 
man måste anlita en fackman. Rörinstallationerna måste ändras så att tömning enkelt och säkert 
kan utföras av stugägaren själv. Det kräver också att tydliga instruktioner utarbetas och fästas 
väl synligt på ett lämpligt ställe. 
 
Om man vill slippa tappa ur själva ackumulatortanken, kan man fylla den med glykolblandat 
vatten. Nackdelen är att glykol kostar pengar och att värmekapaciteten hos glykol är något 
lägre. Men i gengäld slipper man tappa av och fylla tanken varje år och korrosionen på 
ackumulatortanken blir också mindre. Tappvattenledningarna måste dock alltid tappas av. 
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Åtgärdsförslag 
Förbättringsförslag för ackumulatortanken: 

• Isolertjockleken skall ökas och ytterst förses med ett lufttätt skikt som motverkar 
konvektionsförluster. 

• Köldbryggor skall elimineras. 
• Systemet skall utformas så att avtappning enkelt och säkert kan utföras av stugägaren 

själv vid frostrisk. 
 
 
1.1 Slutsatser 
Insamlingen av solenergi fungerar bra och varmvattenproduktionen är god vid solig väderlek. 
Systemet samlar in energi motsvarande 45 liter varmvatten med en temperatur av 45ºC under en 
solig dag. Detta är mer än tillräckligt för att klara matlagning och disk. Varmvattenproduktionen 
blir dock sämre under höst och vår när solen står lågt på himlen, eftersom solfångarens lutning 
är låg. 
 
Systemets förmåga att lagra energi från en solig dag till en mulen dag är dålig, eftersom värme-
förlusterna från ackumulatortanken är stora. Orsaken är att ackumulatortanken är liten (endast 
90 l), relativt dåligt isolerad och har köldbryggor. Ackumulatortanken bör isoleras med minst 10 
cm mineralull och köldbryggor pga. Rörgenomföringar i tankens topp skall undvikas. Ytterst 
bör man placera ett lufttätt hölje, så att konvektionsförluster i isoleringen inte uppkommer.  
 
Avtappning och påfyllning av ackumulatortanken skall kunna utföras av stugägaren själv. 
Anläggningen måste konstrueras så att tömning och påfyllning kan ske med ett enkelt hand-
grepp. En tydlig instruktion för tillvägagångssättet måste också utarbetas. Man skall inte behöva 
anlita rörmokare för att tappa av systemet varje höst.  
 
Påfyllningen av solfångarkretsen är också mycket arbetskrävande, eftersom inga avluftningar på 
systemets högpunkter finns åtkomliga. Systemet måste byggas så att avluftning vid alla 
högpunkter kan ske. 
 
Följande saker bör alltså förbättras på tappvarmvattensystemet: 
 

• Tankens isolering måste förbättras, köldbryggor skall elimineras och ett lufttätt 
konvektionsskydd skall monteras ytterst.  

• Systemet skall utformas så att avtappning och påfyllning enkelt kan utföras av 
stugägaren själv. 

• Solfångarkretsen skall förses med lättåtkomliga avluftningsventiler på samtliga 
högpunkter. 
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