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FÖRORD 
 
 
Rapporten Solvärme i nybyggda hus  är framtagen av Klaus Lorenz inom delprojekt Sol- 
och biovärme. Rapporten har tagits fram inom projekt SWX-Energi och ingår i 
Energimyndighetens AES-program. 
 
 
Rapportens syfte är att utvärdera solvärmens möjligheter att bidra till ett minskat behov av 
annan tillförd energi i nybyggda hus. Ett flexibelt värmesystem där flera energikällor 
samverkar via ackumulatortanken är utgångsläget för detta arbete. Det har tidigare visats hur 
solvärmen i flexibla värmesystem kan bidrar med ca 20 – 25% täckningsgrad av det årliga 
värme- och varmvattenbehovet. 
 
Men kan man med standardkomponenter bygga solvärmesystem i det svenska klimatet så att 
solvärmeandelen i nybyggda hus kan uppgå till 50%? Hur stort system måste byggas för att 
nå ett sådant mål och vilka krav ställs på husets utseende med tanke på takytor och 
apparatrum? 
 
De resultat som redovisas i denna rapport visar, att man med ett rimligt stort solvärmesystem 
kan uppnå 50 % solvärmeandel på årsbasis utan att värmen lagras från sommar till vinter. 
Nyckeln för att uppnå detta resultat är, förutom ett välisolerat hus, en brant solfångarlutning, 
mycket god kvalitet på solfångaren (t.ex. antireflexglas) samt en väloptimerad systemdesign 
med flera skiktade ackumulatortankar.  
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1 INLEDNING 
 
 
Syfte, målsättning och arbetssätt  
 
Syftet med den här rapporten är att utvärdera solvärmens möjligheter att minska behovet av 
annan tillförd energi i nybyggda hus. Kan man med standardkomponenter bygga 
solvärmesystem i det svenska klimatet så att solvärmeandelen i nybyggda hus kan uppgå till 
50%? Hur stort system måste byggas för att nå  denna målsättning och vilka krav ställs på 
husets utseende med tanke på takytor och apparatrum? 
 
Målsättningen har varit att, i samarbetet med husföretag, förmedla den kunskap om solvärmen 
i flexibla värmesystem som finns inom arbetsgruppen på Centrum för solenergiforskning, 
SERC, vid Högskolan Dalarna och som har byggts upp under många år. Förhoppningen är att 
detta samarbete kan leda till att husföretagen i framtiden erbjuder sina kunder värmesystem 
där kunden inte är låst till ett enda energislag och där andel förnybar energi ökar och 
beroendet av inköpt energi minskar.  
 
En validering av beräkningsprogrammet POLYSUN har gjorts mot tidigare arbeten för att 
skapa förutsättningar för optimering av värmesystem och anpassning till nybyggda småhus. 
Beräkningsprogrammet har därefter använts för att simulera exempel på nybyggda hus med 
olika typer av solfångare, varierande storlek av solfångaryta samt varierande lutning. Även 
systemuppbyggnaden har optimerats.  
 
Här följer en genomgång av de teoretiska förutsättningar för solvärmens möjligheter som 
presenterats vid möten med hustillverkare samt vid seminarier. 
 
 

2 PRISKÄNSLIGHETEN I ELVÄRMDA HUS 
 
I det följande ges ett sammanfattande resonemang om priskänsligheten för svenska småhus 
och förändringen under de senaste 30 – 40 åren.  
 
Vi har i Sverige haft tillgång till mycket och prisvärd elektricitet varför eluppvärmningen har 
varit ett konkurrenskraftig alternativ som dessutom har varit bekvämt och lättskött. I takt med 
att elpriserna de senaste decennierna har börjat stiga även i Sverige, så upplevs direktel och 
vattenburen el som allt dyrare alternativ (se exempel nedan). Värmepumpssystem har därför 
etablerat sig väl. Man minskar driftkostnaden kraftigt i förhållande till direktel och bibehåller 
bekvämligheten. Investeringskostnaden för värmepumpssystem, som använder berget eller 
marken som energikälla, är stora, men man har ansett att dessa system är lönsamma med 
dagens elpris. 
 
En typisk förbrukning i en vanlig äldre villa är 16.000 - 20.000 kWh för uppvärming och 
3.000 - 5.000 kWh för tappvarmvatten. I nybyggda hus har man med hjälp av förbättrad 
isolering oftast halverat detta energibehov, och välbyggda småhus behöver inte mer än totalt 
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10 – 12.000 kWh för både uppvärmning och varmvatten. Med detta minskade energibehov 
minskar även känsligheten för ökningar i elpriset. Man har helt enkelt råd att betala 15.000:- 
per år för uppvärmning och varmvatten.  
 
Om man på 70-talet byggde nya hus med direktel, så byggde man på 80-talet med vattenburen 
el. Från 90-talet fram tills idag är frånluftsvärmepumpen det typiska värmesystemet i 
nybyggda svenska hus. Frånluftsvärmepumpen återvinner energin ur frånluften och spetsar på 
vinterhalvåret med el som i ett vanligt vattenburet elvärmesystem. I följande tabell jämförs 
uppvärmningskostnaden i tre olika elvärmda hus. Hus 1 är ett direktelvärmt hus byggt på 70-
talet med en antagen elförbrukning på 24.000 kWh för både värme och varmvatten. Hus 2 är 
ett något bättre isolerat hus från 80-talet med vattenburen el, som har fördelen att det enklare 
går att konvertera till annat energislag än el. Hus 3 är ett av de hus med frånluftsvärmepump 
som byggts de senaste åren. För alla hus jämförs driftskostnaden för tre antagna elpriser: Ett 
”gammalt elpris” på 50 öre/kWh, dagens pris på 1,2 kr/kWh och ett antaget framtida elpris på 
2 kr/kWh. 
 
 
 
   Kostnad då     Kostnad idag   Kostnad ”imorgon” 
   (50 öre/kWh)      (1,2 kr/kWh)      (2 kr/kWh) 
 
 
 
 

           VÄ: 20.000 kWh 
           VV:   4.000 kWh   12.000:-/år      28.800:- /år        48.000:- /år 

 
 
                 
 
 

          VÄ : 18.000 kWh 
           VV:   4.000 kWh   11.000:-/år      26.400:- /år        44.000:- /år 

 
 
 
 

           VÄ: 18.000 kWh 
           (COP 50%) 
           VV:   4.000 kWh     6.500:-/år      15.600:- /år        26.000:- /år 

 
 
 
Figur 2.1  Priskänsligheten för svenska småhus och förändringen under de senaste 
decennierna 
 
 
 
 

70-tal 
direktel 

80-tal 
Vattenburenel  

2000-tal 
Fvp 
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Tabellen visar hur 70-talshus var förhållandevis billiga att värma upp med ett elpris på upp till 
50 öre per kWh och hur dyrt det blir att värma dessa hus nu om elpriset är på väg från 1 till 2 
kr/kWh. 80-talshus antas vara lite bättre isolerade, men tendensen är densamma. De hus med 
frånluftsvärmepump som har byggts de senaste tio åren kunde hålla driftkostnaden på relativt 
låga nivåer varför inget annat värmesystem kunde etablera sig. Som tabellen visar kommer 
däremot även dessa hus att få mycket höga driftkostnader när elpriset når 2 kr/kWh, en nivå 
som idag redan överskrids i andra europeiska länder (Tyskland, Danmark). 
 
 

3 NYA BYGGREGLER FÖRÄNDRAR 
UPPVÄRMNINGSSYSTEM 

 
Nya statliga byggregler gäller från första januari 2010. De nya byggreglerna kommer att ange 
ett gränsvärde på hur mycket energi per m2 byggyta ett hus får förbruka. Till skillnad mot 
tidigare regler kommer man framöver att skilja mellan 1 kWh el och 1 kWh värme från 
exempelvis pellets, ved, olja och fjärrvärme.  
 
Det innebär till exempel följande: Ett hus på 150 m2 antas ha ett värmebehov på årsbasis för 
uppvärmning och tappvarmvatten på 15.000 kWh. Om huset tillförs 4 m3 pellets blir 
energiåtgången 19.600 kWh. Om den genomsnittliga pannverkningsgraden är drygt 75 % så 
tillförs huset den nödvändiga energimängden på 15.000 kWh. Huset anses då behöva 19.600 
kWh /150 m2 = 130 kWh/m2 år. 
 
För en värmepumpsinstallation blir siffrorna helt annorlunda. En värmepump med ett COP på 
3 drar 5.000 kWh el för att tillföra huset 15.000 kWh värme. Man bör ta hänsyn till att 
värmepumpen inte alltid dimensioneras för den kallaste vinterdagen, vilket innebär att en viss 
del elektricitet tillförs direkt till huset under tiden då det är som kallast. Inkluderar man detta 
och utgår man från en genomsnittlig COP av 2 så förbrukas 7.500 kWh el för att tillföra huset 
all värme för uppvärmning och tappvarmvatten. För detta hus beräknas den specifika 
energiåtgången till 7.500 kWh/150 m2 till 50 kWh/m2 år.  
 
Den traditionella svenska föreställningen att 1 kWh el motsvarar 1 kWh ”energi” (värme) har, 
tillsammans med värmepumpstekniken, tidigare lett till att nya hus inte alls har behövt 
isoleras särskilt väl. Man har kunnat välja den mest prisvärda typen av värmepump 
(frånluftsvärmepump) och har till och med kunnat minska på isoleringen för att bygga 
prisvärda hus, och ändå med råge klarat byggregler och alla krav på energisnålhet. Det kan 
nämnas här att man i övriga Europa, där elen framställs huvudsakligen i kondenskraftverk, 
betraktar elenergin som mycket ”värdefullare” än värmeenergin. I beräkningar och 
prissättningar anser man att en faktor 1:3 är rätt värdering, dvs 1 kWh el = 3 kWh värme. 
 
De nya svenska byggreglerna från den första januari 2010 tar nu delvis hänsyn till de ovan 
beskrivna förhållanden. Man skulle kunna säga att ”man går Europa halvvägs till mötes”. Man 
föreskriver för nybyggda hus, som är eluppvärmda, gränsvärden på 55 / 75 / 95 kWh/m2 år 
och för hus som inte är elvärmda 110 / 130 / 150 kWh/m2 år. Dessa tre värden är aktuella för 
tre olika klimatzoner, där det lägsta värdet gäller i södra Sverige och det högsta värdet i norr. 
Mer utförlig information finns i Boverkets författningssamling (Boverket 2008, Boverket 
2009). 
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Utmaning för husföretag 
 
Hustillverkare har nu en utmaning att ta tag i. Om man väljer att fortsätta med ren 
eluppvärmning konfronteras man med skärpta regler, alltså lägre tillåten förbrukning per m2 
bostadsyta. Detta innebär att husen måste isoleras mycket bättre, vilket i sin tur fördyrar 
konstruktionen och för med sig stora förändringar i tillverkningsprocessen. Ett annat 
alternativ är att hitta elbaserade uppvärmningssystem som klarar sig på ännu mindre el. Att 
man i de nya byggreglernas gränsvärden skiljer mellan el- och bränslebaserad uppvärmning 
skulle även kunna öppna möjligheten för effektiva bränslebaserade uppvärmningssystem. För 
dessa gäller de högre gränsvärdena. Som räkneexemplen ovan illustrerar innebär de nya 
reglerna dock fortfarande en stor utmaning här eftersom gränsvärdena inte ens är dubbelt så 
stora som dem för el/värmepump. Hus som ska värmas med pellets eller ved måste till 
exempel dels isoleras mycket bättre än elvärmda hus, och dels krävs en mycket hög 
systemverkningsgrad för att klarar gränsvärdena.  
 
 

4 SOLVÄRMEN MINSKAR BEHOVET AV ANNAN 
TILLFÖRD ENERGI 

 
Solvärmen minskar behovet av annan tillförd energi och förbättrar husets energiekonomi 
direkt. En hustillverkare kan av praktiska och ekonomiska skäl inte vilja förändra husets 
stommar, väggtjocklek och så vidare, i större omfattning. Om man ”för enkelhetens skull” vill 
fortsätta att använda en frånluftsvärmepump (FVP) kan man försöka lösa sitt dilemma att 
ändå uppnå de nya byggreglernas krav genom att integrera en solvärmeanläggning i systemet. 
Samma sak gäller för värmesystem med panna: den som inte klarar de föreskrivna 
gränsvärden med sin vattenmantlade pelletskamin eller sin pelletspanna kan konstruera 
värmesystem ”pellets plus sol” och därmed klara de föreskrivna gränsvärdena.  
 
Vi har i detta projekt diskuterat olika sådana energilösningar och deltagit i husföretagens 
process att hitta de energilösningar som dels klarar de nya byggkraven, dels tar hänsyn till allt 
större krav från kunderna på förnybara energilösningar. Konkret har vi deltagit i arbete med 
S:t Anna Hus i framtagning av ett värmesystem ”FVP plus sol”. Vi har även samarbetat med 
Fiskarhedenvillan, där intresset av att testa solenergins gränser har lett till att ett prototyphus 
där solvärmeandelen maximeras har byggts i Borlänge. Som tillsatsvärme kommer detta hus 
att förses med fjärrvärme 
 
Ett flexibelt värmesystem ger minskat beroende 
 
I direktelvärmda hus är husägaren väldigt utsatt vid stigande elpriser. Det finns två vägar att 
gå för att minska kostnaderna. Den ena vägen är att börja elda i kaminer eller skaffa luft-luft-
värmepump för att minska användandet av direktel. Den andra är att bygga ett centralt 
värmesystem där olika energislag kan användas för att värma huset och varmvattnet. I 80-
talshusen och i relativt nya hus med FVP finns oftast redan centrala värmesystem som 
förenklar ombyggnaden till ett flexibelt värmesystem. 
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Figur 4.1  Principen för ett flexibelt värmesystem 
 
 
Ovanstående bild visar principen för ett flexibelt värmesystem. Flera energikällor samnyttjas 
via en ackumulatortank för att värma huset och bereda tappvarmvatten. Ett sådant system kan 
byggas i etapper, man kan ändra energislag, respektive använda det energislag som för 
tillfället är ”bäst” eller billigast. Solvärmen som är gratis kommer in som en naturlig del i 
värmesystemet och kompletteras med inköpt energi som pellets, el (värmepump), ved, m.m. 
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Figur 4.2   Exempel på ett flexibelt värmesystem där solvärme och en vattenmantlad 
pelletskamin samt elvärme samverkar via ackumulatortanken. 
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Figur 4.2 visar exempel på ett flexibelt värmesystem där solvärme och en vattenmantlad 
pelletskamin samt elvärme samverkar via ackumulatortanken. Systemet har en enkel 
uppbyggnad där den övre delen av ackumulatortanken hålls varm av el eller pellets och där 
solvärmen tillförs i ackumulatortankens nedre del. Tanken är skiktad för att öka solvärmens 
utbyte. Systemet dimensioneras så att solvärmen klarar sommarmånaderna utan tillsatsenergi.  
Värmeuttaget från tanken till tappvarmvatten sker med dubbla slingor för att förbättra 
skiktningen och möjliggör varmvattentappningar vid låg tanktemperatur. Värmeuttaget till 
värmesystemet sker via en s.k. bivalent shunt för att värma huset i första hand med solvärmt 
vatten och sekundärt med el- respektive pelletsvärme. Liknande systemuppbyggnader finns 
konstruerade för bland annat systemen ”värmepump plus sol” och ”ved plus sol” (Lorenz et 
al. 2005, Lorenz et al. 2006) 
 
 

5 VALIDERING AV BERÄKNINGSMODELL 
 
För att kunna undersöka solvärmens möjligheter att nå allt högre andel i energimixen för 
nybyggda hus måste hela värmesystemet kunna beräknas i detalj. Som beräkningsprogram har 
POLYSUN (5) använts. Programmet simulerar hela året och alla systemkomponenter i 
förhållande till varandra. I det här avsnittet redogörs för den validering som genomfördes av 
programmet mot tidigare arbeten för att kunna ge jämförande resultat.  
 
 

5.1 Referenssystem i tidigare arbeten 
 
I ett tidigare licentiatarbete (Lorenz 2001) [1]  beräknades solvärmeandelen som funktion av 
en mängd systemparametrar . Uppgiften då var att undersöka olika komponenter och deras 
samverkan med avseende på möjligheten att öka solvärmeandelen i ett värmesystem. Sedan 
dess har simuleringssystem och nyckeltal vid utvärdering förändrats. I den nu aktuella studien 
har simuleringsprogrammet POLYSUN använts för att undersöka och utveckla 
solvärmesystem i nybyggda hus. För att säkerställa att olika simuleringsprogram ger ungefär 
samma resultat valideras här POLYSUN mot resultaten av ett referenssystem som 
simulerades med TRNSYS (Lorenz 2001) [1]. 
 
Följande data gällde för referenssystemet : 
 
Klimat:  Stockholm, SMHI 
Värmelast  7.950 kWh/år 
Tappvattenlast 3.160 kWh/år 
Acktankvolym/typ 750 l/3-slingors standardtank 
Referensmodell uppbyggd i TRNSYS,  
Referenssolfångare plan, enkelglasad, n0 = 0.811; k1 = 3.79; k2 = 0.0083 
 
Referenssystemet simulerades, utvärderingen och jämförelsen mellan systemen gjordes med 
begreppet ”energibesparingen EB” som definierades: 

00

1
aux

aux

Q
Q

EB −=  [%]      eller     auxauxoo QQEB −=  [kWh] 
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auxQ  = tillsatsenergi i kombisystemet 

00auxQ  = tillsatsenergi i referenssystemet utan solvärme 
 
För ovannämnda system beräknades Energibesparingen till EB = 2.300 kWh/år eller knappt 
20% 
 

5.2 Simuleringsmodell i POLYSUN 
 
I följande avsnitt används simuleringsmodellen POLYSUN 5.0.0.9 (Velasolaris 2009)  [2] för 
att simulera solvärmesystem som en del av värmesystemet. Figur 4.4 illustrerar 
systemuppbyggnaden. 
 

 
 
Figur 5.1  Simuleringsuppbyggnad i simuleringsmodellen POLYSUN 5.0.0.9. 
 
 
 
I POLYSUN valdes ett svenskt grundsystem med en 3-slingortank. Lasten anpassades så nära 
referenssystemet "Lorenz 2001" som möjligt. Solfångarparameter, tankstorlek och övriga 
systemfunktioner valdes i enlighet med referenssystemet. Simuleringen gav följande resultat: 
 
 
 
Värmelast, av radiatorsystemet avgiven energi  värmeuseQ ,  =  8.018 kWh 
Tappvattenlast, energimängd till varmvatten vvuseQ ,      =  3.085 kWh 
Av solfångarna avgiven energimängd  solQ         =  3.193 kWh 
Tillsatsenergi till systemet   auxQ        =  9.253 kWh 
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Om detta system simuleras utan solfångare får man fram värden för 00,auxQ  , alltså den 
tillsatsvärme som är nödvändig om man inte har solfångare: 
 
Tillsatsenergi utan solfångare:  00,auxQ      =  11.571 kWh 
 
 
Med dessa simuleringsresultat beräknas energibesparingen enligt definitionen i Lorenz 2001 
till: 
 

00

1
aux

aux

Q
Q

EB −=      =  
571.11
253.91−  =  20% 

 
eller     auxauxoo QQEB −=  [kWh]  =  2.295 kWh 
 
Dessa värden överensstämmer mycket bra med TRNSYS simuleringen i Lorenz 2001, vilket 
betyder att POLYSUN ger tillförlitliga resultat som är i överensstämmelse med tidigare 
arbeten. 
 
 

5.3 Definition av solenergiandel 
 
Idag används i Europa måttet ”solandel” (solar fraction) för att bedöma solvärmens funktion i 
ett värmesystem. I detta arbete har solandelen SFn använts i samstämmighet med 
beräkningsmodellen POLYSUN. 
 

 
 
 
Figur 5.2  Figuren visar hur begreppet solandel är definierat i beräkningsprogrammet 
Polysun 
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auxsol

sol

QQ
Q

SFn
+

=  

 
solQ  = solenergi till systemet 

 
auxQ  = Tillsatsenergi (auxilliary) till systemet 

 
För referenssystemet i Lorenz 2001 beräknas solandel SFn till 3.193 / (3.193 + 9.253)  = 25,6 
% 
 
 

6 SOLVÄRMEANDEL VID NYBYGGNATION 
 
Programmet POLYSUN har använts för att simulera exempel på nybyggda hus med olika 
utvalda typer av solfångare, varierande storlek av solfångaryta samt varierande lutning. Även 
systemuppbyggnaden har optimerats för att visa dess inverkan på solvärmeandelen. 
 

6.1 Normalsystem 
Vi utgår ifrån ett hus som har samma last som referenssystemet (knappt 8.000 kWh för 
uppvärmning och drygt 3.100 kWh för tappvarmvatten). Solfångarna är alltid riktade mot 
söder.  
 

 
 
Figur 6.1   Bilden visar värmebehovet under året för referenshuset. 
 

 
 
Figur 6.2  Bilden visar tappvattenbehovet under året för referenshuset. 
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Här återges beräkningen av solvärmeandelen för detta standardhus. Solfångardata ändrades 
till en enkel glasad solfångare av bra kvalitet (Polysun, generisk solfångare nr. 3 ”good 
quality”). Denna solfångare har 2 m2 yta, varav 1,8 m2 är den aktiva aperturytan. Härefter 
anges alltid den aktiva s.k. aperturytan som ”solfångarytan”.  
 
 

 
 
Figur 6.3   Ett system med 9 m2 solfångaryta på ett normaltak med 27 graders lutning ger en 
solandel på 24,2 %. 
 

 
 
Figur 6.4  Bilden visar tillsatsvärmen fördelad över året. Ett litet standardsolvärmesystem 
räcker för all energitillförsel från mitten av april till slutet av september. Qaux = 9.362 
kWh/år. 
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6.2 Bästa plana solfångare på brant tak 
 
För att öka solvärmeandelen bör man öka energivinsten under vår och höst. En brant 
solfångarlutning samt en bättre kvalitet av solfångaren ökar energivinsten under dessa 
årstider. Ett solvärmesystem med den ”bästa” solfångaren i Polysun (”Premium quality”) har 
beräknats på en takyta som lutar 65 grader. Alla andra parameter som solfångarstorlek, 
ackumulatorvolym med mera kvarstår oförändrade. En solfångare av så kallad premium 
kvalitet har specialglas med antireflexbehandling, en extremt bra selektivitet på 
absorbatorytan, samt bra kant- och baksidesisolering. 
 
Ett system med 9 m2 solfångaryta  på ett brant tak med 65 graders lutning ger en solandel på 
30,4 %. Den sammanlagda tillsatsvärmen fördelad över året är Qaux = 8.704 kWh/år. 
 
 

6.3 Större solfångare, större tank 
 
Om man vill kapa mera energi på vår och höst så måste man öka solfångarytan. En större 
ackumulatortank (eller flera mindre) är nödvändiga för att under soliga dagar kunna 
ackumulera värmen som förbrukas en tid senare. I detta exempel har vi dubblerat 
solfångararean (till 18 m2) och nästan tredubblat tankvolymen (till 2.000 l). 
 
Simuleringen visar att ett system med 18 m2 solfångaryta och en 2.000 l ackumulatortank ger 
en solandel på 41.9 %. Alla övriga parameter är samma som i föregående system. Den 
summerade tillsatsvärmen blir Qaux = 7.661 kWh/år. 
 
 

7 OPTIMERAT SYSTEM GER 50% 
SOLVÄRMEANDEL 

 
Ytterligare förbättringar i strävan mot ökad solandel kan göras genom: 

- extern solvärmeväxlare med skiktad inlagring av värmen i tanken 
- bivalent shunt för radiatorkretsen som främjar skiktning i tanken vid värmeuttag 
- tappvattenautomat för varmvattenberedning ger extremt låg returtemperatur 
- optimera pannans driftförhållanden, bland annat genom minskad uppvärmd volym i 

tanken 
- öka tankvolymen till 3.000 liter 
- optimera anslutningshöjder för alla rör till och från tanken 

 
Med dessa optimeringar i hela systemet ökar solandelen för samma solfångarstorlek som i 
förra exempel (18 m2). 
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Figur 7.1   Ett system med 18 m2 solfångaryta och en 3.000 l ackumulatortank ger en 
solandel på 50,2 %. Hela värmesystemet är optimerat så långt simuleringsprogrammet 
möjliggör. 
 
 
 

 
 
Figur 7.2   Bilden visar tillsatsvärmen fördelad över året. Summa tillsatsvärme är Qaux = 
7.075 kWh/år. 
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7.1 Mest solvärme i mars 
 
Avgiven energi från solfångaren i detta system visas i diagramform i figur 4.12. Här ser man 
hur 7.135 kWh från solfångarna fördelar sig över året. Den största solenergiproduktionen får 
man, möjligen oväntat, i månaden mars. Här kan solfångarna producera mest eftersom det 
finns ett tillräckligt stort behov. Från april till och med oktober täcks hela lasten, och i 
november till och med februari begränsar soltimmarna tillgången på solvärme. 
 
 

 
 
Figur 7.3  Den största solenergiproduktionen får man i månaden mars. 
 
 
 
För stora solvärmesystem är oftast överhettningen på sommaren ett problem. I det aktuella 
systemet har vi kunnat begränsa stagnationstiderna genom att välja branta solfångarytor och 
en relativt stor ackumulatortank. Solvärmesystemet stagnerar enbart under cirka 10 dagar per 
år, vilket är mycket lite för ett system som presterar 50% täckningsgrad. 
 
 

 
Figur 7.4  Solvärmesystemet stagnerar enbart under cirka 10 dagar per år, vilket är mycket 
lite för ett system som presterar 50% täckningsgrad. 
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7.2 Förbättrad systemuppbyggnad 
 
Normalsystemets uppbyggnad framgår av figur  5.1 . Ackumulatortanken är av enkel 3-
slingorsmodell, systemuppbyggnaden motsvarar en ”vanlig” solvärmeinstallation. 
 
I det optimerade systemet har interna värmeväxlare bytts mot externa, och styrningen av alla 
komponenter har optimerats. Figur  7.5  visar det optimerade system som beräknades till över 
50% täckningsgrad. System som byggs i verkligheten har ytterligare förbättringar på solsidan: 
man värmer tankens övre del först snabbt innan man byter till att värma nedre delen. En 
intelligent styrning kan växla mellan olika laddningsnivå i förhållande till den momentana 
instrålningen. Eftersom beräkningsmodellen POLYSUN inte erbjuder dessa komponenter (än) 
har beräkningen av ytterligare förbättringar inte kunnat kvantifieras. 
 
 

 
Figur7.5  Figuren visar det optimerade system som beräknades till över 50% täckningsgrad. 
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8 SAMMANFATTNING 
 
I denna rapport visas hur stor solvärmeandel man kan uppnå i nybyggda hus. Förbättrad 
byggstandard vid nybyggnation kan minska energiåtgången. Detta skapar i sin tur 
förutsättningar för att ett solvärmesystem ska kunna tillgodose en stor andel av den värme 
som årligen krävs för uppvärmning och tappvarmvatten. Ett välisolerat typhus definierades, 
ett beräkningsprogram validerades, och beräkningar genomfördes för olika storlekar av 
solvärmesystem.  
 
De resultat som redovisas i rapporten visar att man med ett rimligt stort solvärmesystem kan 
uppnå 50 % solvärmeandel på årsbasis utan att värmen lagras från sommar till vinter. Nyckeln 
för att uppnå detta resultat är, förutom ett välisolerat hus, en brant solfångarlutning, mycket 
god kvalitet på solfångaren (t.ex. antireflexglas) samt en väloptimerad systemdesign med flera 
skiktade ackumulatortankar.  
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