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FÖRORD 
 
 
Rapporten Möten med husföretag är framtagen av Klaus Lorenz inom delprojekt Sol- och 
biovärme. Författaren tackar de företag som bidragit med information till projektet;  
Fiskarhedenvillan, S:t Anna Hus, ComfortZone, Solentek, m.fl. Rapporten har tagits fram 
inom projekt SWX-Energi och ingår i Energimyndighetens AES-program. 
 
 
Rapportens syfte är att  förmedla, i samarbete med företagen, delar av den kunskap om 
solvärme i flexibla värmesystem som under många år byggts upp inom forskargruppen vid 
Centrum för solenergiforskning SERC, Högskolan Dalarna. 
 
 
Våra möten med de två husföretag har i båda fallen resulterat i en ökad förståelse för vikten 
av att bygga värmesystem flexibla med en ackumulatortank i centrum.  
 
 
Ett av de samverkande företagen satsade helhjärtat och byggde mot slutet av projekttiden ett 
demohus där det installerade solvärmesystemet skall kunna stå för 50% av årets behov för 
varmvatten och uppvärmning. Intresset från allmänheten, medier och potentiella köpare är 
stort.  
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1  INLEDNING 
 
Denna rapport handlar om ett samarbete med två husföretag och om hur vi som forskare inom 
energiteknik förmedlat kunskap om hur man kan använda solvärme. Kapitlet fokuserar 
särskilt på företagens olika förutsättningar och på de uppvärmningssystem och planer på 
demonstrationshus som togs fram hösten 2009. 
 
 

1.1 Syfte, målsättning och arbetssätt 
 
Ett viktigt syfte med det delprojekt som redovisas här har varit att, i samarbete med företagen, 
förmedla delar av den kunskap om solvärme i flexibla värmesystem som under många år 
byggts upp inom forskargruppen vid Centrum för solenergiforskning, SERC, Högskolan 
Dalarna. Förhoppningen är att detta samarbete ska leda till att husföretagen kan börja erbjuda 
sina kunder värmesystem där kunden inte är låst till ett enda energislag, där andelen förnybar 
energi ökar, och där beroendet av inköpt energi minskar. På så sätt uppnås projektets 
målsättning om energieffektivisering. 
 
Ett stort antal företag med produktion av prefabricerade småhus informerades i början av 
projektet om SERCs arbete med flexibla värmesystem. En mapp med boken ”Välja 
värmesystem för villan” (Lorenz et al. 2005) [1] och ”Faktabladsamling för installatörer” 
(Lorenz et al. 2006) [2] skickades till dessa företag. Informationen följdes upp med 
telefonsamtal, ytterligare informationsutbyte och ibland besök. Två av de företag som visat 
störst intresse för ett samarbete valdes därefter ut av projektets forskare. Längre fram i 
rapporten beskrivs de helt olika byggsätt som de två företagen representerar.  
 
Samarbetet inleddes med ett seminarium för vart och ett av företagen. Detta 
informationsutbyte mellan husföretagen och forskare på SERC anordnades för att lära känna 
varandras kompetens och arbetsområden. Vårt arbete med solvärme i flexibla värmesystem 
presenterades närmare och företagsrepresentanterna fick möjlighet att berätta om sina 
respektive företag. Diskussioner påbörjades om hur man inom företaget skulle kunna arbeta 
med målsättningen att integrera solvärme som en del i det nuvarande eller i ett framtida 
värmesystem. En kortkurs hölls även inledningsvis för säljare vid ett av företagen med syftet 
att ge kunskap om solvärmens möjligheter och begränsningar och om uppbyggnad och 
funktion av flexibla värmesystem.  
 

1.2 Inget pannrum 
 
Många nybyggda hus är prefabricerade, vilket innebär att man har färdiga ritningar att utgå 
ifrån. Det har under trettio års tid inte funnits något behov av att rita hus med någon sorts 
pannrum eller större apparatrum. Källare saknas oftast, och boytan optimeras för smartast 
boende. All teknik samlas i en modul med måtten 60 x 60 cm och placeras i ett vitt skåp i 
badrummet eller tvättstugan. Vi har byggt upp en kultur där vi har behov av 200 m2 boyta och 
anser att vi inte ”har råd” med ett pannrum eller plats för en rejäl ackumulatortank. 
Frånluftsvärmepumpen har i många år varit det givna valet. Med detta har ett nytt elberoende 
skapats. 
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Om man vill minska elberoendet och strävar efter större flexibilitet så måste man också börja 
skapa plats för ackumulatortanken i nybyggda hus. Små ändringar utifrån nuvarande 
planlösningar innebär små ackumulatortankar, mindre solvärmeanläggningar, och därmed 
mindre andel solvärme under året. Däremot, när det är lättare att genomföra ändringar i 
byggprocessen och det finns möjlighet att skapa större apparatrum, så kan solvärmeandelen 
utökas så att solvärmen står för över 50% av årets uppvärmnings- och tappvattenbehov. 
 
 

1.3 Utvalda företag 
 
De två företagen startade båda sitt förändringsarbete på grund av att nya regler för 
elanvändandet kommer att gälla i framtiden (Boverket 2008, Boverket 2009). Vårt samarbete 
tydliggjorde dock hur olika vägar de båda företagen valde för att integrera solvärme som en 
del i värmesystemet.  
 
Vi valde således att, efter den allmänna information som gick ut till ett större antal husföretag, 
inleda ett närmare samarbete med företaget S:t Anna Hus i Valdemarsvik och 
Fiskarhedenvillan i Borlänge. Medan S:t Anna Hus bygger färdiginstallerade husmoduler på 
fabrik byggs Fiskarhedenvillan i lösvirke på plats. Närmare information om byggprocessen 
följer i de kommande avsnitten.  
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2 EXEMPEL 1: FRÅN ELVÄRME TILL FLEXIBELT 
VÄRMESYSTEM 

 

2.1 Ett nyckelfärdigt modulhus 
 
S:t Anna Hus specialitet är att erbjuda kunden ett nyckelfärdigt hus som byggs upp på tomten 
på en enda dag. Man levererar huset i moduler till byggplatsen, kopplar in vatten och el 
samma dag, och kunden kan i princip flytta in på kvällen. Kök och badrum, tapeter, golv, 
kakel och skåpluckor – allt är på plats. Fördelar med detta byggsätt är att hantverkare som är 
specialiserade på sina arbetsmoment kan göra ett effektivt jobb. Kunden får snabbt och för 
honom/henne utan krångel ett hus på plats. Det går till och med att flytta huset om man nu 
tycker att man ska planera för detta.  
 
Nackdelen är ju att konstruktionen är relativt låst till modultänkandet. Det är lastbilens bredd 
och längd som bestämmer modulmåtten. Man har de viktigaste installationerna som bad och 
kök i en modul och vissa kopplingspunkter från denna huvudmodul till de övriga modulerna.  
Hela konceptet är mera låst, vilket vi fick uppleva i vårt samarbete. Förändringarna blev 
svårare att genomföra. 
 

 
 
Figur2.1 Bilden visar en väggmodul som byggs och isoleras på plats. Allt byggnadsarbete 
görs under mycket väl kontrollerade former inomhus. Man är inte utsatt för regn, snö eller 
kyla.  
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Bilden visar transporten av en husmodul på 
lastbil. Ekipagets bredd utgör halva husets 
bredd, dvs två sådana moduler hopsatta bildar 
husets bottenvåning. 
 

Bilden visar hur husmodulen lyfts på plats. 
Man ser innerväggen mitt i huset. Längst till 
vänster kan man se ledningar som går från en 
central kopplingslucka till anslutningspunkter 
för övervåningen. 
 

När bottenvåningen är levererad i två 
moduler lyfts gavlar och färdiga takluckor på 
plats. 
 

Huset är färdigt. 
 

 
Figur 2.2 Huset levereras 
 

2.2 Värmesystem i S:t Anna Hus 
 
Som värmesystem erbjuder S:t Anna Hus olika fabrikat av frånluftsvärmepump (FVP). 
FVPen innehåller varmvattenberedaren och alla anslutningar till golvvärmen. FVPen ger 
alltså tappvarmvatten och värme till husets golvvärmesystem. Den sköter samtidigt husets 
ventilation. Varm luft ventileras ut från kök och badrum, värmen återvinns via värmepumpen 
och tillförs värmesystemet. Beroende på värmepumpsfabrikat och driftsituation fungerar 
värmepumpen med COP mellan 3 och 5. Detta betyder att man för varje kWh tillförd el till 
kompressorn tillför 3 till 5 kWh värme till värmesystemet.  De höga värdena gäller för en 
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kondenserande FVP  (Comfortzone), de lägre för en traditionell värmepump som inte kyler 
frånluften under fryspunkten (Nibe).  
 
 

 
 
Figur 2.3 Dessa bilder illustrerar hur den tekniska installationen går till. Golvvärme och 
kakling, tvättmaskin, dusch och värmesystem – allt installeras i husmodulen på fabrik. 
 
 
FVP återvinner värme från ventilationen, men huset behöver tillföras värme till både 
ventilationsförluster, transmissionsförluster (vägg, fönster..) och tappvarmvatten. Den 
återvunna energin räcker därför inte alltid till. När det är som kallast ute täcks värmelasten 
genom elvärme direkt in i vattensystemet, alltså vattenburen el (elpatron). Hur stor andel 
värmepumpen står för och hur stor andel el som måste gå in direkt är individuellt för olika 
konstruktioner och olika driftsituationer. En fjärdedel direktel och ¾ delar från värmepumpen 
kan anses vara ”normalt” för ett hus med FVP.  
 
Forskarteamet informerade medarbetarna på S:t Anna Hus om flexibla värmesystem och 
solvärmens möjligheter i flexibla värmesystem. Dessutom presenterades möjligheten att 
använda vattenmantlade kaminer som fungerar som ”finrumspanna” (pelletspanna i 
vardagsrummet). S:t Anna Hus visade stort intresse för dessa lösningar, och vi hade lätt att 
diskutera energismarta, förnybara alternativa energilösningar så länge diskussionerna hölls på 
ett mer allmänt plan. Svårigheterna uppstod först när vi kom in på mer konkreta diskussioner 
om hur man bäst skulle kunna lösa eventuella förändringar.   
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En problematik som diskuterades var frågan om hur husets ventilation skulle kunna ordnas på 
ett alternativt sätt om man beslöt sig för att ersätta frånluftsvärmepumpen. Vi var här överens 
om att det enda energieffektiva alternativa sättet skulle vara att använda till- och 
frånluftsvärmeväxling. Frånluften skulle i så fall kunna dras på samma sätt som idag från en 
husmodul (kök och badrum), men nya tilluftskanaler skulle behöva ordnas till de olika 
bostadsdelarna. Detta skulle medföra förändringar vid kopplingspunkterna mellan modulerna 
och sågs som en omfattande och besvärlig förändring i byggförfarandet.  
 
En annan problematik som diskuterades var vad som skulle krävas för att klara de nya 
byggreglerna om man beslöt sig för att frångå eluppvärmning via effektiv värmepump och 
ersätta denna med pelletseldning. De lösningar som togs upp här var framförallt bättre 
isolering av huset, alternativt stor andel insparad energi med hjälp av solvärme. Från S:t Anna 
Hus sida ifrågasatte man dock hur pass "automatisk" pelletseldning i kamin egentligen är. 
Kaminerna måste normalt fyllas med pellets ett par gånger i veckan, och det krävs att man tar 
ut askan en eller två gånger per månad. Man funderade över om kunderna skulle vilja ha ett 
sådant system som huvudenergikälla efter att ha varit vana vid helautomatiska och "rena, 
skötselfria" lösningar. En ytterligare faktor som påverkade husföretagets ställningstagande var 
en önskan att kunna satsa på relativt stora och etablerade leverantörer för husets viktigaste 
delar. Med sådana leverantörer kan de känna en trygghet inför eventuella framtida problem.  
 
En sammanfattande bedömning av dessa diskussioner och de beslut de ledde fram till är att 
alla förändringar i ett företag är svåra att genomföra eftersom de oftast kräver stora insatser i 
tid och pengar. De nya byggreglerna tvingar dock fram vissa förändringar. På S:t Anna Hus 
bestämde man sig för att anpassa sig till den nya situationen med hjälp av följande åtgärder: 
 

- Solvärme och FVP utgör basen i det nya värmesystem som ska erbjudas kunderna 
- Solvärmen skapar då tillsammans med den kondenserande värmepumpen de 

marginaler i energiförbrukningen som gör att St Annahus med råge kommer att 
underskrida de nya energikraven 

- Solvärmen är ”sympatisk” och ger mervärde, man visar att man tänker förnybart 
- Genom att bibehålla FVP behöver inga större förändringar i byggkonstruktionen göras 

(kanaler, ledningar, m.m) 
- På grund av relativt begränsad plats anser man att 2 moduler 60 x 60 är lämpliga att 

ställa i grovköket, en innehåller värmepumpen, en innehåller ackumulatortanken för 
solvärme. 

- Ett solvärmesystem på ca. 7,5 m2 är den maximala storlek som kan kopplas till en 
sådan tank. 

- Man är intresserad av att välja en solfångare som kan fällas ned i taket för att få ett 
extra snyggt utseende 

- Man vill förbereda systemet så att en vattenmantlad ved- eller pelletskamin kan 
kopplas in (extra tillval). 

 

2.3 Val av solfångare, ackumulatortank och kamin 
 
Bilden visar exempel på integrerad plan solfångare. Genom att sänka ned solfångaren på 
läkten och skapa övergången mellan solfångaren och taktegel i färganpassad plåt uppnås den 
snygga konstruktion som man önskat sig vid S:t Anna Hus. Arbetsrutiner kommer att 
utarbetas för hur solfångarna kan byggas in i takluckan på fabrik. De kan då transporteras till 
kunden färdigbyggda i taket. 
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Figur 2.4 Exempel på integrerad plan solfångare 
 
Ackumulatortanken avgör hur stor solvärmeanläggning man kan bygga, dvs hur stor 
solvärmeandel man kan uppnå. Bilden till höger visar två 750 l ackumulatortankar. Med 
denna tankvolym skulle man ha kunnat installera 15 – 20 m2 solfångare och uppnått en 
solandel på över 40%. Den vänstra bilden illustrerar det platsbehov och utseende som valdes 
av S:t Anna Hus: Två moduler med måtten 60 x 60, plåtklädd front, lätt placerbar i grovköket. 
Med en vattenvolym på 400 liter uppnår man med bra skiktningsfrämjande systemteknik 
soltäckningsgrader på ca 20 – 25%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.5 Den vänstra bilden illustrerar det platsbehov och utseende som valdes av S:t Anna 
Hus. Bilden till höger visar två 750 l ackumulatortankar. 
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Värmesystemet ”sol plus värmepump” uppfyller Byggreglernas krav och är ett komplett och 
utbyggbart system. Sol plus el (vp) täcker alltså kundens hela behov av värme och 
varmvatten, och möjligheten att kunna elda är enbart till för att minska på elanvändningen, för 
att få bort elberoendet eller för att ge trivsel. På grund av att man konstruerar värmesystemet 
kring en ackumulatortank är det möjligt för den som vill att koppla in både ved och pellets i 
systemet. Husen är förberedda för att en skorsten ska kunna installeras, och 
ackumulatortanken kommer att utformas så att en vattenmantlad kamin lätt kan anslutas till 
den. På S:t Anna Hus ser man denna möjlighet att kunna erbjuda vattenmantlade kaminer som 
tillval som ytterligare ett säljargument.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.6  Bilden till vänster visar en vattenmantlad pelletkamin, och bilden till höger en 
vattenmantlad vedkamin. 
 
En vattenmantlad kamin fungerar, till skillnad mot en braskamin utan vattenmantel, som 
panna. En stor del av värmen går här via ackumulatortanken (och med fördröjning i tid) ut till 
golvvärmen eller till tappvarmvatten. Man kan med hjälp av dessa kaminer elda längre 
intervaller utan att vardagsrummet blir för varmt, och värmen från biobränslet kommer även 
till användning under den tid man inte eldar (natten). Ett värmesystem med både värmepump, 
solfångare och biobränsleeldad kamin kan tyckas vara påkostat, men det kan vara helt rätt val 
för den som vill förena kravet på bekvämlighet och bra teknik med önskan om att ha både 
mysbrasa och ett förnybart energisystem som sparar på resurserna och ge flexibilitet inför 
framtida förändringar på energimarknaden. Det förväntade resultatet visas i figur 2.7. 
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Figur 2.7 Bilden illustrerar energifördelningen för ett system ”sol och värmepump”. Huset 
har ett relativt stort värmebehov. Värmepumpens ”gratisenergi” (ljusblått) reducerar behovet 
av inköpt energi (el, mörkblått). Detta behov reduceras ytterligare med hjälp av solvärme. 

Energifördelning "sol och värmepump"
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3 EXEMPEL 2: SOLVÄRME SOM 
HUVUDENERGIKÄLLA I NYBYGGDA HUS 

 
 
En kombination av samarbetet med forskargruppen på SERC, de nya byggreglerna och ett 
ökande intresse hos kunderna för ekologiska förnybara lösningar i nybyggnation, har lett till 
att Fiskarhedenvillan hösten 2009 bygger ett demonstrationshus för att visa och testa ny 
teknik. 
 
 
 

3.1 Att konstruera hus för solvärmenyttjande 
 
Det krävs att man tänker i nya banor om man vill lyckas bygga ett hus där solvärmen står för 
en mycket stor andel av årets värmebehov. 
 
För det första bör huset förses med en brant lutande takdel där solfångarna kan placeras. Man 
måste för att uppnå hög solvärmetäckningsgrad optimera solvärmesystemet för höst och vår 
snarare än för den sommartid då vi har flest tillgängliga soltimmar. Solen står lågt under dessa 
årstider, så om solfångarna ska bidra så effektivt som möjligt behöver taket vara brant 
(exempelvis 60 grader horisontellt mot horizonten). Den branta solfångaren är dessutom 
snöfri! En solfångaranläggning (med exempelvis 20 - 25 m2 solfångare) som optimerats för 
höst och vår kommer att vara överdimensionerad för sommarens behov. 
Överhettningsproblematiken minskar dock under denna period på grund av att den branta 
solfångaren inte utnyttjas fullt ut. 
 
För det andra bör solfångarna orienteras så exakt mot söder som möjligt. Eventuella 
avvikelser från söder har inte lika stor betydelse för en solfångare som huvudsakligen ska 
användas under sommaren eftersom solen står högt och rör sig nästan från norr tidigt på 
morgonen till återigen norr sent på kvällen. 
 
Man behöver även stora solfångarutor och därmed också större ackumulatortankar än man 
har i en vanlig villasolvärmeanläggning. Sparad solenergi från sådana anläggningar kan under 
fler molniga dagar och längre perioder vår och höst förse huset med värme utan att det krävs 
någon tillsatsvärme. Värmesystemet ska vara konstruerat så att huset går att värma med låg 
temperatur (golvvärme eller stora radiatorer). Systemet måste konstrueras så att 
ackumulatortankarna hålls väl skiktade såväl när solvärmen laddas in som när tappvatten och 
värme tas ut.  
 
Om man tar hänsyn till dessa fakta och konstruerar både huset och värmesystemet konsekvent 
för solvärmeutnyttjande så kan man uppnå över 50 % solvärmetäckningsgrad i nybyggda hus 
i svenskt klimat. Detta fungerar med traditionella komponenter, det vill säga ingen 
årstidsvärmelagring och inga specialtankar med fasomvandlande värmelagringsmaterial tas 
med i beräkningarna. 
 



   

14 

 

3.2 Mer än 50% solvärme?! 
 
Fiskarhedenvillan har konstruerat ett hus där ny teknik ska testas. Huset byggs just nu (hösten 
2009) i Borlänge. Utöver mycket hög isoleringsstandard förses huset med en 80%-ig 
värmeåtervinning från ventilationsluften. Huset har en boendeyta på 163 m2, taket mot söder 
lutar 70 grader, och apparatrummet är tillräckligt stort för 3 x 750 l ackumulatortankar.  

 
Figur 3.1 Bilden visar husets fasad mot öster. Observera den branta taklutningen (70 grader) 
på takytan mot söder där solfångarna ska installeras. 
 

 
 
Figur 3.2 Bilden visar fasaden mot söder, takytan kommer att förses med 9 st solfångare med 
en sammanlagd aperturyta på 21 m2. 
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Figur 3.3 Bilden visar husets bottenplan. Teknikrummet är planerat för uppställning av 3 x 
750 l ackumulatortank. Tankarna kommer att delas upp i två förvärmningstankar (blå) och en 
eftervärmningstank (röd). 
 
 
Husets värmesystem kommer att bestå av en fjärrvärmecentral som står för tillsatsvärmen, en 
vattenmantlad kamin för vedeldning mot ackumulatortanken och ett solvärmesystem som 
laddar mot tankarna. Värmen tas ut från tankarna till golvvärmesystemet via en bivalent 
shunt, tappvattenberedning kommer att ske via en effektiv tappvattenautomat med 
varvtalsstyrd pump.  
 
Följande fakta gäller för huset: 
U-värde i medel över hela byggnaden:   0,23 W/m2, K 
Maximalt effektbehov:   33 W/m2 
Uppvärmd golvyta   163 m2 
Luftväxling antagit till   0,5 m3/h 
Värmeåtervinning i FTX systemet  80% 
Intern värme    240 W (maskiner, apparater) 
Antal personer   2 – 3 
Varmvattenförbrukning   156 l/dag, 50 grader 
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Figur 3.4  Bilden visar uppbyggnaden av värmesystemet.  
 
 

3.3 Funktionsbeskrivning: 
 
Solvärmen prioriterar laddningen av den vänstra tanken så att ingen tillsatsvärme behövs. Den 
högra tanken är i det aktuella systemet uppbyggd av två parallellkopplade tankar som fungerar 
som förvärmningstank respektive som energilagringsvolym under den tid man har överskott. 
Tappvattenautomaten (TVA, överst i bilden) ger mycket låg returtemperatur till 
ackumulatortankar och höjer med detta solvärmeutbytet. Den bivalenta shunten värmer 
golvvärmesystemet med låg temperatur ur solvärme-förvärmningstanken. När denna 
temperatur inte räcker shuntas värmen från den vänstra tanken in i systemet. Fjärrvärmens 
värmeväxlare (visas ej i ritningen) värmer parallellt till vedkaminen om temperaturen i den 
vänstra tanken underskrider vald minimumtemperatur. 
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3.4 Solfångarinstallation 
 
 

 
 
 Figur 3.5 Solfångarna är installerade på ett brant tak mot söder. 
 
 
Solfångarna är installerade på ett brant tak mot söder. Bilden togs den 21 november 2009 och 
visar den effektiva belysningen vid låg vintersol. En solig vinterdag kommer huset att värmas 
av solvärmen genom fönstren. Den solvärme som alstras av solfångarna lagras i 
ackumulatortankarna och används under natten och dagen därpå. Solfångare av bra kvalitet 
bidrar även vid mulet väder med energitillskott av låg temperatur. Tappvatten kan förvärmas, 
och vissa tider kan även golvvärmesystemet förses med energitillskott från solvärmen trots 
gråväder. Förutsättningen för detta är ett välskiktat ackumulatorsystem. 
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Figur 3.6  Den branta solfångaren utnyttjar höst- och vårsolen bäst.. 
 
 
Bilden visar huset från sydost. Bilden är tagen 21 november 2009. De långa skuggorna visar 
den låga solvinkeln. Den branta solfångaren utnyttjar höst- och vårsolen bäst. Under 
sommaren kommer den branta solfångaren att utnyttjas sämre, vilket minskar 
överhettningsproblematiken. 
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3.5 Systemsimulering 
 
För att beräkna systemprestandan använder vi simuleringsprogrammet POLYSUN 
(Velasolaris 2009). Huset och värmesystemet avbildades i simuleringsprogrammet.  

 
 
Figur 3.7  Värmesystemet avbildat i simuleringsprogrammet POLYSUN 
 
 
Bilden visar hur värmesystemet avbildas i simuleringsprogrammet POLYSUN. 
Tillsatsvärmen (vedkamin plus fjärrvärme) simulerades som en automatisk pelletskamin, 
solvärmen tillförs en ackumulatortank på 2.250 liter. Det avbildade systemet är något 
förenklat i jämförelse med verkligheten. Laddningsstrategin i det verkliga systemet är mera 
avancerat och kan ge högre solvärmeutbyte än beräknat. Samtidigt kommer det verkliga 
systemet med tre ackumulatortankar att ha något större värmeförluster än simuleringen som 
har en stor tank. 
 
Några viktiga indata i beräkningarna visas här: 
 
Solfångare: 
SveSol Favorit Max, 9 paneler, aperturyta 9 x 2,3 = 20,7 m2, n0 = 0,781, k1= 3,83 W/m2K, k2 
= 0,0159 W/m2; K2. 
Lutning: 70 grader, syd 
 
Ackumulatortank: 
Volym 2.250 liter, 80 mm PU-skumisolering 
 
Tappvattenlast: 
156 l/ dag, varmvattentemperatur 50 grader 
 
Värmelast: 
U-värden på husets fönster och väggelement har lagts in i enlighet med husfabrikantens 
specifikationer. Boyta 163 m2. 
 
System: 
Externa värmeväxlare, varvtalsstyrda pumpar, systemdesign för skiktad tank 
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Väderdata: 
Meteonorm, Stockholm 
 
Simuleringsresultat: 
 
 

 
Figur (med tabell) 3.15  Bilden sammanfattar simuleringsresultatet. 
Solvärmetäckningsgraden är drygt 53%. 
 
 
 

 
Figur 3.16. Här återges detaljerna i energiflöden för systemet. Bilden visar den värmelast 
som återstår när allt intern värmetillskott och instrålning via fönstren har tagits i beräkning. 
Värmelasten är sammanlagt på helårsbasis 5.810 kWh. Denna energimängd tillförs via 
golvvärmesystemet. 
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Figur 3.8 Bilden visar tappvattenlasten. 2.920 kWh behövs på årsbasis. 
 
 

 
Figur 3.9 Bilden visar solenergin som tillförs systemet månadsvis. Summa tillförd energi är 
6.130 kWh. 
 
 

 
Figur 3.10  Bilden visar tillsatsenergin från fjärrvärmen respektive vedeldning i kamin. 
Summa tillsatsvärme är 5.380 kWh. 
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4 SAMMANFATTNING 
 
Våra möten med de två husföretagen har i båda fallen resulterat i en ökad förståelse för vikten 
av att bygga värmesystem flexibla med en ackumulatortank i centrum.  
 
I det första exemplet (S:t Anna Hus) begränsades valmöjligheterna av husmodulerna och 
produktionen av dessa. Vi upplevde intresset för att samarbeta med forskargruppen vid 
Högskolan Dalarna som större i början av projektperioden än mot slutet av denna period. 
Detta hänger delvis ihop med den ekonomiska krisen och nedgången i försäljning, vilket 
resulterade i omstruktureringar och omprioriteringar hos företaget. Resultatet i skrivande 
stund (december 2009) är att kunskap överfördes, komponenterna dimensionerades, och 
värmesystem sol plus värmepump med vattenmantlad kamin som tillval finns nu som valbart 
alternativ för framtida byggen. Dessa system kommer med råge att klara de nya normerna, 
dels på grund av att man väljer en väldigt effektiv värmepump, dels på grund av solvärmen 
som minskar behovet av annan tillförd värme/energi.. 
 
Det praktiska arbetet med företag 2 (Fiskarhedenvillan) fungerade tvärtom. Vi uppfattade 
intresset för förnybara värmesystem som svalare i början av projektet. Däremot utökade 
företaget under projekttiden sitt produktsortiment mot energisnåla hus och satsade därefter 
helhjärtat för att visa hur långt man kan gå. I skrivande stund (december 2009) står ett 
demonstrationshus nästan färdigt. I samarbete med forskargruppen genomfördes noggranna 
beräkningar och simuleringar av hela värmesystemet som visar att målsättningen med över 
50% solvärmetäckningsgrad bör kunna verifieras. Solfångarna är installerade och 
apparatrummet är under uppförande. Intresset från allmänheten, medier och potentiella köpare 
är stort.  
 
Följande sammanfattning av vilka investeringar som har gjorts och vilka framtida besparingar 
man räknar med att göra får avsluta rapporteringen från detta senare samarbete. Kanske kan 
sammanställningen också bidra till att sprida viss optimism vid planering av andra liknande 
projekt. 
 
Hela värmesystemet (solfångare, vattenmantlad kamin, ackumulatortankar och inkoppling 
fjärrvärme) kostar slutkunden 250.000 till 300.000 kr inkl moms. I detta är merkostnaden 
jämfört med en traditionell installation av fjärrvärme plus en vanlig (torr) vedkamin cirka: 
 
- 150.000:- för solvärmesystemet inkl del av ackumulatortankinstallation 
-  75.000:- för vattenmantlingen av kaminen och tillhörande komponenter samt del av 

ackumulatortankinstallation 
 
Solvärmesystemet sparar under 30 år ca 150.000 kWh inköpt energi, vilket ger en besparing 
på: 
150.000:- per 30 år vid 1:- per kWh 
300.000:- per 30 år vid 2:- per kWh 
450.000:- per 30 år vid 3:- per kWh 
 
Vad kostar energin om 30 år? 
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Extrakostnaden för vattenmantlingen i kaminen samt tillhörande andel i ackumulatortanken 
får ”räknas hem” med den flexibilitet ett system ger inför framtida förändringar på 
värmemarknaden. Olika energikällor kan nyttiggöras i ett värmesystem med 
ackumuleringsvolym. 
 
Önskningar att utöka andelen förnybar energi har en tendens att mötas av skeptiska frågor 
angående ekonomi. Det ”lönar” sig ju inte! Under arbetet med Fiskarhedenvillans 
demonstrationshus fördes dock ekonomin aldrig på tal som begränsande faktor. Det väsentliga 
var att tekniken skulle vara beprövad. Det skulle inte handla om några extrema experiment 
utan om att ledstjärnan i projektet skulle vara intelligent användning av befintlig 
spetsteknologi.   
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