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FÖRORD  
 
Rapporten Underlag för utökad besiktning av sol- och biovärmesystem är framta-
gen av Gunnar Lennermo, Tomas Persson och Bengt Perers, SERC, Högskolan Da-
larna samt Ulrik Pettersson och Mathias Johansson, SP, Sveriges Tekniska forsk-
ningsinstitut.  
 
Arbetet har genomförts inom projekt "Integrerade system för bio- och solvärme" och 
projekt SWX-Energis delprojekt Sol och bio. Rapporten publiceras i projektens re-
spektive rapportserier. 
 
Rapporten redovisar underlag för besiktning och kontroll av större solvärme- och 
biobränsleanläggningar.  
 
Rapporten belyser förutsättningarna för större anläggningar där solvärme och bio-
bränslen finns i samma system.  
 
I de mindre systemen är den driftstekniska samverkan det centrala.  
 
I de större systemen kommer de båda värmekällorna i många fall att samverka utan 
att det finns en gemensam styrutrustning, vilket innebär att dimensioner och beräk-
ningar innan uppförande blir viktigare. 
 
Förhoppningsvis leder denna rapport till att fler engagerar sig i de befintliga bio- och 
solvärmeprojekt som är i drift, så att de fungerar som tänkt, eller så bra som de borde 
kunna göra.  
 
Det går att läsa underlaget som en del i en förprojektering av ett nytt sol-bio-projekt, 
men materialet är inte framtaget med den inriktningen.  
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O653-77211, 070-2117896 023-778717 
lars.persson@gde-kontor.se tpe@du.se 
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SAMMANFATTNING 
 
Det är svårt att på ett genomarbetat sätt, kontrollera en solvärmeanläggning som är i 
drift och det blir svårare när solvärmesystemet ska samverka med en biobränslean-
läggning, som har sina speciella egenheter.  
 
Det enklaste och, som det kan tyckas, bästa sättet att kontrollera om en solvärmean-
läggning fungerar, är att beräkna utifrån en värmemängdsmätare, som förhoppnings-
vis finns i anläggningen, hur mycket energi per m2 aktiv area som solfångaren har 
producerat per år.  
 
Om produktionen ligger mellan 300 – 350 kWh/m2 är det bra. Det är dock så att en 
solvärmeanläggning borde kunna producera betydligt mer värme om den bara ges lite 
bättre förutsättning eller att den faktiskt kan ge mindre, men ändå uppfylla de krav 
som ställdes. Det behöver inte nödvändigtvis vara antalet producerade solfångar-
kWh värme som är högt utan det viktigaste kanske är att antalet inbesparade kWh 
biobränsle är många. 
 
För att kunna få ett grepp om hur en solvärmeanläggning fungerar i sitt sammanhang 
bör det totala systemet redovisas framför allt med avseende på: 
 
• Värmedistributionssystemets uppbyggnad. Var, när och hur mycket kallt vatten ska 

värmas? 

• Energi- och effektnivåer för olika delar av systemet, framför allt under sommaren? 

• Vilka pannor och bränslen används, framför allt med betoning på reglerbarhet? 

Solvärmekretsen, som inte är speciellt annorlunda utformad än i andra lite större sol-
värmeanläggningar, ges i den här rapporten relativt stort utrymme, eftersom den sam-
lade kompetensen bland de som gör besiktningar och kontroller inte är så hög. 
 
Mest berörda delar är: 
 
• Trycket i solvärmeanläggningen med avseende på expansionskärlets förtryck, 

systemets uppfyllnadstryck och driftsfunktioner 

• Flödet i anläggningen som inriktar sig på luftmedryckning, flödesfördelning och 
vanliga flödeshastigheter 

• Solfångarnas energi- och värmeeffektproduktion  
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Huvuddelen av underlagsmaterialet bör ha samlats in före besöket, genom att försöka 
få tag på: 
 
• Förstudier för solvärme- och pannanläggning 

• Förfrågningsunderlag för i första hand solvärmeanläggningen 

• Driftstatistik  

• Data på hur det totala systemet ser ut 

Dessa data bör bearbetas innan besöket på plats, vilket ska inkludera en genomgång 
av driftsansvarig kompletterat med en guidad tur genom anläggningen. Besöket bör 
också vara förberett hos driftsansvariga så att stegar för att komma åt solfångarna 
finns framtagna och de säkerhetsselar, som ska användas vid okulär inspektion, finns 
tillgängliga.  
 
Efter avslutad på-platsen-kontroll ska en besiktningsrapport skrivas. Mycket under-
lagsberäkningar ska skickas med som bilaga samt en lista med punkter som syftar till 
att få en effektivare sol- och biobränsleanläggning. 
 



   

4 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1 INLEDNING OCH BAKGRUND .................................................................................... 7 
1.1 Inledning ........................................................................................................................... 7 
1.2 Bakgrund ........................................................................................................................... 7 
1.3 Syfte .................................................................................................................................. 8 
1.4 Målsättning ........................................................................................................................ 8 
1.5 Metodutveckling ............................................................................................................... 8 

2 GENOMFÖRANDE ....................................................................................................... 11 
2.1 Dokumentation som ska in före besiktning ..................................................................... 11 
2.1.1 Värmedistributionssystemet ............................................................................................. 13 

2.1.1.1 När- och fjärrvärmesystem ......................................................................................... 13 
2.1.1.2 Analyshjälp – när- och fjärrvärmesystem................................................................... 14 
2.1.1.3 4-rörskulvertsystem .................................................................................................... 15 
2.1.1.4 Analyshjälp – 4-rörskulvertsystem ............................................................................. 16 
2.1.1.5 Oshuntad pannvattenkrets ev. med pannvattencirkulationssystem ............................ 17 
2.1.1.6 Analyshjälp – Oshuntad pannvattenkrets ev. med 
pannvattencirkulationssystem ...................................................................................................... 18 
2.1.1.7 Övriga system ............................................................................................................. 19 

2.1.2 Energi- och effektbehov ................................................................................................... 19 
2.1.2.1 Kunder/värmeanvändare ............................................................................................ 19 
2.1.2.2 Analyshjälp – Energi- och effektbehov ...................................................................... 21 
2.1.2.3 Kulvert- och VVC-förluster och värmeleverans ........................................................ 22 
2.1.2.4 Analyshjälp - Kulvert- och VVC-förluster och värmeleverans .................................. 23 

2.1.3 Pannor och bränslen ......................................................................................................... 25 
2.1.3.1 Pannor inklusive förbränningsutrustning ................................................................... 26 
2.1.3.2 Analyshjälp – Pannor inklusive förbränningsutrustning ............................................ 26 
2.1.3.3 Bränslen och energimängden ..................................................................................... 28 
2.1.3.4 Analyshjälp – Bränslen och energimängder ............................................................... 29 

2.1.4 Solvärmekretsen ............................................................................................................... 30 
2.1.4.1 Produktionskontroll .................................................................................................... 31 
2.1.4.2 Analyshjälp - Produktionskontroll ............................................................................. 31 
2.1.4.3 Rörteknisk kontroll ..................................................................................................... 32 
2.1.4.4 Analyshjälp – Rörteknisk kontroll ............................................................................. 33 
2.1.4.5 Reglerutrustning ......................................................................................................... 34 
2.1.4.6 Analyshjälp- reglerutrustning ..................................................................................... 35 

2.1.5 Uppsummering ................................................................................................................. 35 
2.1.6 Drift- och skötselinstruktioner ......................................................................................... 35 

2.1.6.1 Årliga kontroller ......................................................................................................... 36 
2.2 Besök på plats/besiktning ................................................................................................ 38 
2.2.1 Komplettering av underlagsmaterial ................................................................................ 38 
2.2.2 Driftsdata och driftserfarenhet ......................................................................................... 39 

2.2.2.1 Läckage kontroll ......................................................................................................... 39 
2.2.2.2 Kontroll av storlek på expansionskärl och avstängningsfunktion .............................. 39 
2.2.2.3 Försämring av funktionen .......................................................................................... 39 
2.2.2.4 Övriga kontroller ........................................................................................................ 39 

2.2.3 Framtida förändringar ...................................................................................................... 40 
2.2.4 Provtagning, kontroll och mätning................................................................................... 40 

2.2.4.1 Säkerhetsventiler ........................................................................................................ 42 



   

5 

2.2.4.2 Systemtryck ................................................................................................................ 42 
2.2.4.3 Trycket i expansionskärlet .......................................................................................... 42 
2.2.4.4 Flödet i solkrets och eventuell tankkrets .................................................................... 43 
2.2.4.5 Kontroll av solfångare med mera utomhus ................................................................ 44 

2.3 Rapportering .................................................................................................................... 45 

3 DISKUSSION OCH SLUTSATSER .............................................................................. 47 

4 BILAGA .......................................................................................................................... 49 
 
 



   

6 

 
 



 

7 

 
1 INLEDNING OCH BAKGRUND 
 

1.1 Inledning 

 
Kompetensen för samverkan av solvärmesystem och biobränsleanläggningar är 
spridd på några ställen i Sverige. Forskningsinstitutionerna vid Högskolan Dalarna 
och Chalmers har framförallt arbetat med mindre anläggningar och i några fall tagit 
fram examensarbeten och licentiatrapporter för några större anläggningar.  
 
SP har genom sin provnings- och testningsverksamhet, och med en lite närmare 
knytning till den kommersiella delen av sol- och biobränslemarknaden, en annan 
infallsvinkel på denna typ av anläggningar. Genom samarbete med Högskolan Da-
larna har knutits ytterligare kompetens som kompletterar de andra deltagarnas erfa-
renhet och kunskap. 
 
Det finns mer som kan och bör göras för att få bättre sol- och biobränsleanläggningar 
i storleksintervallet ovanför villaanläggningar. Som ett första steg har detta kontroll- 
och besiktningsunderlag tagits fram genom samverkan av ingående aktörer. 
 
 

1.2 Bakgrund 

 
Det har byggts relativt många större solvärmeanläggningar i Sverige. De flesta är 
kopplade till större fjärrvärmenät. Det finns ett antal äldre anläggningar som är an-
slutna på ett eller annat sätt till större värmedistributionsnät där det ingår en bio-
bränslepanna. Dessutom byggs det nya och efterfrågan för nyproduktion ökar. Det 
saknas projekteringsrutiner för denna typ av anläggningar, vilket gör att utfallet 
ibland inte blir så bra. Besiktningsrutiner och underlag för hur anläggningarna ska 
besiktigas saknas. Den vanliga entreprenadbesiktningen följer i princip bara upp om 
det som levererats stämmer överens med det som finns i leveransavtalet, som i sin tur 
grundar sig på det förfrågningsunderlag och anbud som finns. 
 
En kombination mellan en solvärmeanläggning och en biobränsleanläggning ställer 
betydligt större krav och framför allt andra krav på besiktningen, eller kontrollen, än 
vad den vanliga entreprenadbesiktningen gör. Denna rapport ska ge ett underlag, en 
hjälp, till de som får i uppdrag att följa upp hur en sol- biobränsleanläggning funge-
rar. 
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1.3 Syfte 

Metoden är avsedd att användas för kontroll av färdiga anläggningar i effektområdet 
50 kW till 1 MW i komplement till entreprenadbesiktningen samt uppföljning av 
anläggningar som varit i drift några år. Syftet är bland annat att kontrollera dimen-
sionering i grova drag, styrning samt instruktioner för drift och underhåll tillsam-
mans med annan dokumentation. Som tilltänkta utförare av besiktningen är en all-
mänkunnig energikonsult med viss erfarenhet från solvärme och som tidigare ge-
nomfört andra typer av installationsbesiktningar. Anläggningarna är av typen större 
”dimensionerade” anläggningar med solvärme och biobränsle kopplade till ett när-
värme- eller fjärrvärmenät, även då solvärmen och biobränslepannan har olika an-
slutningspunkter i nätet. 
 
 

1.4 Målsättning 

Målsättningen med detta underlag är att ge en Energi- eller besiktningskonsult inom 
VVS-sektorn en hjälp att kontrollera och säkerställa funktionen och principerna för 
en kombinerad sol- och biobränsleanläggning.  
 
Eftersom det finns ett otal olika systemförutsättningar är det svårt att ta fram ett hel-
täckande underlag. En del i underlaget inte är helt relevant för alla enskilda anlägg-
ningar och det kan saknas frågor och underlagshjälp för andra typer av system. Den 
som gör besiktningen bör ha en relativt stor beräkningserfarenhet och erfarenhet av 
lite större värmeanläggningar. 
 
Det har också lagts en relativt kraftig begränsning i hur lång tid en kontroll får ta, 
vilket leder till att vissa anläggningstyper inte kan få en fullt genomarbetad analys. 
Genom den ekonomiska begränsning, som lagts för kontrollen, finns det inte utrym-
me för att göra en riktig prestandamätning av solfångarna. Förhoppningsvis kommer 
anläggningsägaren att med en kontrollrapport ge sin solvärmeanläggning större in-
tresse och därmed säkerställa dess funktion under en längre tid.  
 
 

1.5 Metodutveckling 

Denna rapport har tagits fram på ett relativt stort erfarenhetsunderlag och tre stycken 
fältbesök, där metodiken delvis kunde utvecklas. Antalet fältbesök blev dock något 
färre än vad som var planerat.  
 
Rapporten bör följas upp när den har använts ett tag och den bör då också komplette-
ras med ytterligare två delar: 
 
• Hur sol- och biobränsleanläggningar ska dimensioneras 
• Utbildning av driftspersonal med kompetenspåbyggnad för utveckling av 

befintliga anläggningar 
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Ett problem i kombinationen mellan biobränsle och solvärme är att de som arbetar 
med pannor från ett par hundra kW och uppåt arbetar med ett helt annat symbolspråk 
på ritningar och handlingar än vad solvärmebranschen gör. Solvärme- och VVS-
branschen arbetar oftast med samma symbolspråk. Här krävs en utbildning och kom-
petensöverföring mellan två branscher som sällan möts. 
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2 GENOMFÖRANDE 

För att kunna genomföra en kontroll/besiktning av hur en större solvärmeanläggning, 
som på ett eller annat sätt är kombinerad med en biobränsleanläggning, fungerar, 
krävs mycket arbete. Först måste material samlas in och bearbetas före besöket. En 
genomtänkt besiktning ska göras med erfarenhetsuppsamling samt tester och prov-
tagningar. Efter besöket ska allt material sammanställas och analyseras. Med den 
basen upprättas rekommendationer. 
 
Alla tre delarna är viktiga och en utvärdering är inte möjlig utan att de alla tre har 
genomförts. Tyvärr är den avsatta tiden eller de ekonomiska ramarna, för att göra 
hela besiktningen, oftast för knappt tilltagna Det innebär, att det inte går att vara så 
noggrann som är önskvärt. En rekommendation är då, att verkligen försöka få in så 
mycket material som möjligt innan besöket. Besöket på plats behöver då bara blir en 
kontroll och en mindre komplettering samt provtagning och testning. 
 
Tyvärr finns det ingen uppföljning alls på de flesta anläggningar, vilket gör att det är 
viktigt att träffa anläggningens driftspersonal. 
 

2.1 Dokumentation som ska in före besiktning 

Det är av stor vikt att förbereda en besiktning väl. Har mycket dokumentation tagits 
in och bearbetats innan besöket, framgår det vilka frågor, som inte behöver ställas. 
Många frågor får sitt svar eller del av svaret i dokumentationen. Det blir också lättare 
att se vad som är viktigt att spinna vidare på, vid möte med driftspersonalen. Det är 
viktigt att beakta att förändringar kan ha gjorts sedan anläggningen byggdes, vilket 
kan gälla både värmeproduktionsanläggningen och lasten. 
 
Om det är svårt att få in material innan besöket måste kanske ambitionsnivån sänkas. 
 
Det material, som helst ska in, är: 
 
• Förstudie eller motsvarande som har legat till grund för beslut att bygga 

solvärmeanläggningen. Det är en fördel om beslutsunderlaget för biobränsle- 
anläggningen också är tillgänglig för där kan finnas energi- och effektvärden för 
den totala anläggningen. Den tekniska uppbyggnaden finns sannolikt också 
redovisad. 

  
• Förfrågningsunderlag för upphandling av solvärmeanläggningen och eventuell 

beställning av konsulthandlingen. Finns det mötesprotokoll eller anteckningar för 
detta är det bra. Försök få kontakt med de personer som var involverade, för 
mycket information kan finnas kvar som underlag hos de konsulter, som var 
involverade. 
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• Relationshandlingar. Om upphandlingen är gjort relativt noggrant bör det finnas 
en dokumentation som är framtagen efter det att anläggningen byggdes färdigt. 
Det ska finnas ritningar, drift- och skötselinstruktioner, förteckningar över 
leverantörer och entreprenörer.  Det bör också finnas systemredovisning med 
materialförteckningar samt styr- och reglerbeskrivningar.   

 
• Besiktningshandling kan ge en del, vilka saker kontrollerades och vad fungerade 

inte vid besiktningen. Tyvärr är många besiktningar, framför allt av 
solvärmeanläggningar, bara en kontroll av att alla saker finns på plats. 
Funktionskontroll med flöden, tryck och temperaturer görs sällan. 

  
• Besöksdokument, som tagits fram när anläggningen är godkänd och överlämnad 

till beställaren. Det kan också finnas protokoll från efterbesök, som entreprenören 
ska göra inom ramen för sin entreprenad. Även här slarvar beställaren eller 
köparen ofta och fullföljer inte entreprenaden med de besök som faktiskt är köpta.   

 
Det kan finnas flera personer, som kan veta något om anläggningen, och det kan vara 
av vikt att hitta de flesta av dessa.  
 
En av de viktigaste aktörerna är leverantören av solvärmeanläggningen. Ibland är det 
bara en leverantör men ganska ofta en entreprenör som faktiskt har varit på plats och 
monterat utrustning. De kan oftast ge bakgrundsinformation och på vilka premisser 
som de fick leverera solvärmeanläggningen eller vilka delar som de levererat och 
monterat. Har de anlitat en speciell konsult kan det vara bra att få den kontakten för 
att följa upp beräkningar och systemuppbyggnad. Speciellt i de fall då anläggningen 
inte byggdes så som den projekterades.  
 
En beställare kan vara svårare att få tag på, eftersom det i många fall är stora organi-
sationer och olika individer har varit med och fattat beslut om olika saker. Det bestäl-
laren framförallt kan vara behjälplig med, är att få fram förfrågningsunderlag och 
eventuella förstudier eller beslutsunderlag. Beställaren kan också veta om solvärme-
anläggningen är ombyggd eller om andra delar i den totala anläggningen är ombyggd 
eller inte blev sådan som det hade planerats från början.  
 
En beställare kan också ha ett litet grepp om vilka förändringar som är planerade som 
påverkar anläggningen och lasten.   
 
Driftspersonal kan ha en uppfattning om hur anläggningen har fungerat och vilken 
dokumentation de har tillgång till. Driftspersonalen kan ha en viss känsla för om an-
läggningen är ombyggd eller om andra yttre faktorer har ändrats efter att anläggning-
en har blivit byggd.  
 
Nedan följer ett antal sidor med frågor som bör fyllas i så mycket som möjligt innan 
besöket. Dessa protokoll finns lite mer renodlade i bilagedelen, sida 49.  Efter frå-
gorna finns det med en text som heter ”Analyshjälp” som är tänk att vara en hjälp till 
att analysera insamlade data och hur den sedan ska användas i den fortsatta besikt-
ningen/kontrollen.  
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2.1.1 Värmedistributionssystemet 
För att kunna bedöma om en solvärmeanläggning fungerar optimalt behövs relativt 
stor kännedom om i vilken typ av system som solvärmeanläggningen finns. En av 
dessa förutsättningar är hur värme från solfångarna och biobränslepannan skickas 
vidare, hur ser värmedistributionssystemet ut?  
 
Nedan listas tre specifika systemtyper vilka kommer att arbetas igenom var för sig 
plus en systemtyp som får vara alla andra: 
 
1. När- och fjärrvärmesystem 
2. 4-rörssystem 
3. Oshuntade pannvattensystem eventuella med termisk pannvattenkrets 
4. Övriga system 
 
De flesta sol-biobränslesystem borde kunna plockas in under någon av de tre första 
systemtyperna ovan, men det finns alltid risk att flera systemtyper har blandats ihop. 
Det gör att det kan vara väldigt svårt att, utan mycket stor erfarenhet, förstå hur sy-
stemet är konstruerade och därmed väldigt svåra att kontrollera. I dessa lägen kan det 
vara bättre att koncentrera sig på själva solvärmekretsen.  
 
Finns det tillräcklig dokumentation, så kan det framgå hur projektörer och entrepre-
nörer har tänkt och då är det lättare att se om grundidéen följs och om inte, varför? 
Efter genomgången med driftsansvariga bör det framgå om den ursprungliga idén 
fungerade eller inte. 
 

2.1.1.1 När- och fjärrvärmesystem 
 
Vi gör en lite förenklad systemdefinition, eftersom det inte spelar så stor roll för sol-
värmesystemet med en exaktare definition. Med när- och fjärrvärmesystem menas att 
det finns några byggnader som ansluta till ett 2-rörs-kulvertsystem via vanliga fjärr-
värmecentraler. Fjärrvärmecentralerna har värmeväxlare för uppvärmning och/eller 
tappvarmvatten utan värmelagringsmöjligheter.  
 
Var är solvärmeanläggningen placerad?  
Vid panncentralen (vid någon om det finns flera) (centralt) eller ute i anläggningen 
(decentraliserat).  
 
Finns det någon ackumulatortank i det totala systemet?  
Om så, hur är den kopplad? Vilka värmekällor kan använda ackumulatortanken, direkt 
eller indirekt? 
 
Om solvärmeanläggningen är placerad vid panncentral; ligger solvärmekretsen i serie 
med pannorna eller parallellt eller är systemet mer komplext?  
 
Om solvärmesystemet ligger ute i anläggningen; är solvärmen bara till en värmekund 
(sekundär inkoppling) eller till kulvertsystemet via inkopplingskoncepten retur/retur eller 
retur/fram?  
 
Inkoppling retur/retur innebär att solvärmesystemet tar in returvatten från fjärrvärme-
systemet, värmer det till variabel temperatur och låter det sedan gå ut på returled-
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ningen igen. Inkoppling retur/fram innebär att vatten tas från returledningen, ges en 
given temperatur och trycks sedan ut på fjärrvärmesystemets framledning. 
 
Om inkopplingen är mer komplex.  
Det finns flera olika driftsfall där solvärmen kan läggas ut på returledning innan pan-
norna och sedan parallellt med pannorna när hela värmelasten kan tas eller varianter 
av detta. Om det är så att inkopplingssystemet är för komplext är det fördelaktigast 
att släppa frågan och göra en enklare analys. Ska ett mer komplext system värderas 
utifrån solvärmeproduktion och arbetstemperaturer, ställer det mycket höga krav på 
systemförståelse och en genomgång av de styrfunktioner som anläggningen har. 
Dessutom måste sannolikt anläggningen följas under en lite längre tid för att få en 
rättvisande utvärdering. Framför allt är det ett betydligt större uppdrag.  
 

2.1.1.2 Analyshjälp – när- och fjärrvärmesystem  
 
Sekundärt placerade solfångare 
Om solvärmeanläggningen är kopplad sekundärt i en byggnad som får värme från ett 
extern nät som värms av en biobränsleanläggning räcker det med att studera solvär-
meanläggningen, se vidare avsnitt 2.1.3. Det viktigaste är då att solvärmesystemet 
inte behöver konkurrera med fjärrvärmesystemet med avseende på temperatur utan 
solvärmesystemet kan arbeta med så låg temperatur som möjligt.  
 
Om solvärmeanläggningen är kopplad på kulverten via retur/retur måste flödet i 
fjärrvärmekulverten på sommaren kontrolleras. Om fjärrvärmeflödet är lägre än flö-
det i solvärmekretsen kommer temperaturen i solvärmekretsen att stiga.  
 
Det finns några olika sätt att koppla in solvärmesystemet (hämtkretsen) vid inkopp-
lingspunkten. Ibland finns en backventil mellan inkopplingspunkterna, någon gång 
har det funnits en avstängningsventil eller en växelventil. Om något ska rekommen-
deras bör det inte finnas något alls men på hämtkretsen bör det finnas avstängnings-
ventiler så att utrustning vid solvärmeväxlaren kan åtgärdas. Kom ihåg att kontrolle-
ra, att det finns en säkerhetsventil för den möjligt instängbara vätskevolymen. 
 
För ett få en bra funktion måste det finnas en temperaturgivare på fjärrvärmekulver-
ten, innan inkopplingen av hämtkretsen, så att styrutrustningen vet när solen kan ge 
ett värmetillskott. 
 
I de flesta anläggningar med denna inkoppling, retur/retur, ”vet” inte solvärmean-
läggningen och pannanläggningen om varandra. Pannanläggningen får under vissa 
tider en högre temperatur på returledningen än vad som skulle varit fallet utan sol-
värme och det är viktigt att pannornas överhettningsskydd och pannornas och kulver-
tens driftsstyrning kan hantera relativt snabba effekt- och temperaturförändringar i 
fjärrvärmenätet. Om solvärmeanläggningen kan ge hela effektbehovet mitt på dagen, 
en solig sommardag, måste pannorna kunna gå ner på låglast eller helt stänga av un-
der några timmar. I detta läge kan returtemperaturen vara högre är börvärdet på fram-
ledningen – finns det något i pannanläggningen som inte gillar detta? (Till exempel 
överhettningsskydd som löser ut) Denna kontroll ligger egentligen utanför vad denna 
instruktion ska behandla men kan vara viktigt att ta upp. 
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Om solvärmeanläggningen är kopplad på kulverten med konceptet retur/fram ska 
fjärrvärmepumpen vid solvärmeväxlaren kunna ge det flöde den vill ha. Pumpen är 
inte beroende av flödet i fjärrvärmekulverten mer än att tryckfallet i servisledningen 
inte får bli för högt. Detta innebär att solvärmeanläggningen i princip alltid blir av 
med sin värme men på bekostnad av flödet och värmebelastningen för den vanliga 
panncentralen. Det som bör observeras är, om pannorna till fjärrvärmesystemet, 
framför allt i ett litet närvärmenät, klarar den låglasten det blir när solvärmen går för 
fullt och värmebehovet i nätet är som lägst, ”mitt på dagen en solig söndag i juli”. En 
effektkalkyl för detta driftsfall måste göras.  
 
Hur ser styrningen på fjärrvärmepumparna vid pannorna ut? Om de arbetar mot en 
tryckgivare ute i nätet kan funktionen bli besynnerlig. 
 
Solvärmesystemets funktion är lite annorlunda, eftersom kravet är att en given tem-
peratur ska produceras så att inte värmekunderna blir missnöjda. Se vidare om pann-
anläggningen, avsnitt 2.1.3, sida 25. 
 
 
Centralt placerade solfångare 
När en solvärmeanläggning placeras vid panncentralen finns det flera olika alternativ 
för systemuppbyggnad. För solvärmesystemet är det bäst att, så långt det är möjligt, 
arbeta mot fjärrvärmesystemets returkulvert, via ackumulatortank eller direkt. Denna 
temperatur är den lägsta som systemet kan erbjuda. Andra värmeproducenter kan ha 
samma temperaturberoende verkningsgrad men detta återkommer vid diskussionen 
om pannor.  
 
Vid systemgenomgången är det viktigt att titta på pannornas minimieffekter, framför 
allt den panna eller annan värmeproducent som används på sommaren. Finns det ett 
värmelager blir beräkningen lite annorlunda.  
 
Utan värmelager är det momentana effekter och temperaturnivåer som styrutrustning 
och överhettningsskydd på kulvert och pannor ska kunna hantera. 
 
Med värmelager beror sambanden på hur mycket värmeenergi som kan lagras, flyttas 
i tiden, i förhållande till sommarpannans minsta effektnivå. Beräkningen blir mer av 
en värmeenergibalans över de två till tre dygn, som kräver minst värme och med an-
tagandet att det är maximal solinstrålning. Styrfunktionerna är viktiga men också hur 
ackumulatortanken kan hanteras. 
 
Är inkoppling mot fjärrvärmepannorna komplex kan det vara svårt att göra en be-
dömning av det totala systemet. Då kan det vara bättre att bara studera själva solvär-
mekretsen. 
 
 

2.1.1.3 4-rörskulvertsystem 
 
Vi gör en lite förenklad systemdefinition. Rör- eller kulvertsystemet är förlagt till 
mark eller i byggnader och består av minst fyra rör, två för uppvärmning som värme-
växlas eller shuntas lokalt, samt VV- och VVC-rör. Sannolikt finns det även med ett 
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KV-rör. Allt varmvatten produceras centralt. I systemet för uppvärmning kan det 
finnas temperaturreglering både central och lokalt som nästan alltid är baserad på 
utomhustemperaturen. Det finns ingen värmelagringsutrustning ute i anläggningen.   
 
De centrala frågorna blir då: 
 
• Ligger solvärmesystemet vid pannorna? 
• Är solvärmesystemet kopplat till den centrala varmvattenberedningen?  
• Kan varmvattnet och VVC-systemet bara värmas i ackumulatortanken, den centrala 

varmvattenberedningen, eller finns det något eftervärmningssystem? Vilken värmekäl-
la värmer detta eftervärmningssystem?    

• Kan solvärmesystemet också ge värme till VS-kretsen (uppvärmningssystemet)? Genom 
ett gemensamt värmelager eller genom utvändiga plattvärmeväxlare? 

• Måste VS-kretsen vara i drift när det är riktigt varmt ute? 
• Är anläggningen mer komplex än så? 
 

2.1.1.4 Analyshjälp – 4-rörskulvertsystem 
 
Det mest sannolika är att solvärmesystemet är kopplat till en ackumulatortank i vil-
ken även varmvattenberedningen sker (interna eller extern värmeväxlare) och att det 
inte finns något eftervärmningssystem för tappvarmvattnet. Om det är så, måste ac-
kumulatortanken alltid vara tillräckligt varm i överdelen och ha ett tillräckligt stort 
värmelager för att klara tappvarmvattenbehovet när solen inte ger någon värme. Men 
det är minst lika viktigt att det finns utrymme för solvärmesystemet att kunna lagra 
värme utan att det blir för varmt i tanken. Detta innebär att det måste finnas en vat-
tenvolym att jobba med och en temperaturdifferens innan tanken blir för varm. Dess-
utom bör en del av tanken vara avsedd enbart för solvärme så att arbetstemperaturen 
kan hållas låg, kylas på ett bra sätt av inkommande kallvatten, under stora delar av 
året.  
 
Varmvattnet, om det inte är för stora sannolika flöden, värms oftast i invändiga kam-
flänsrör som är kopplade i serie. Enkla, ej seriekopplade, genomströmningsberedare 
eller invändiga förrådsvarmvattenberedare bör bytas. På senare år har det kommit 
tappvarmvattenautomater, en utvändig värmeväxlare i en pumpdriven krets kopplad i 
toppen och i botten på ackumulatortanken. Om en sådan finns, eller rekommenderas, 
är det mycket viktigt att den är gjord för tankar med skiktning och inte för pannor, 
det vill säga så att den ger en låg returtemperatur. 
 
Om invändiga kamflänsrör används bör, beroende på storleken, det sannolika VV-
flödet inte överstiga 0,4 l/s per slingpar (två slingor kopplade i serie).  
 
Om all varmvattenberedning sker i ackumulatortanken måste även VV-retur-
ledningen/VVC-ledningen kopplas till varmvattenberedningen i tanken. Inkopplings-
punkten för VVC får inte gå in i botten på tanken utan om kamflänsrör används lig-
ger anslutningspunkten mellan slingorna i mitten. Backventiler, som förhindrar att 
VVC-vattnet kan ledas tillbaka genom nedre slingorna, måste finnas. Används extern 
plattvärmeväxlare (tappvarmvattenautomat), rekommenderas två återladdningspunk-
ter. Vi vill undvika att dra ner varmt vatten i botten av tanken, som ska vara kall, 
med VVC-systemet som måste hålla en relativt konstant och hög returtemperatur.  
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Om det finns ett eftervärmningssystem med en annan värmekälla, än solvärme, måste 
en fundering tas på hur solen ska kunna hålla VVC-systemet varmt på natten om 
solvärmen är tänkt att täcka hela värmebehovet (VV + VVC) på sommaren. Det som 
då också måste vägas in är om någon del av uppvärmningssystemet, VS-kretsen, 
måste vara i drift. Innebär detta att en panna måste vara i drift, trots att det finns solvär-
me så att det räcker?  
 
Räcker solvärmen till att täcka alla värmeförluster i systemet? Bör solvärmen även kopp-
las till VS-kretsen? Går det att täcka det lilla värmebehovet på något annat sätt?  
 
Om inte VS-kretsen behöver vara i drift på sommaren och/eller solvärmesystemet 
kan ge värme till VS-kretsen, kan solvärmesystemet, rent tekniskt, klara hela värme-
lasten på sommaren. Det medför att den kan/bör vara lite överdimensionerad samt att 
det bör finnas något värmetillförselsystem, som kan gå in och ge lite värme. Det är 
inte säkert att pannan som sköter vinterdriften är lämplig. Energibalansen på somma-
ren är väldigt viktig. Se avsnitt 2.1.2. 
 
Andra viktiga delar är om till- och ombyggnad gjorts eller planeras, så att den värme-
tekniska balansen rubbas, se avsnitt 2.2.3.   
 
Måste VS-kretsen i princip vara igång på sommaren och/eller solvärmekretsen inte 
kan ge värme till det systemet, måste det hela tiden finnas ett kompletterande värme-
produktionssystem. Då är det viktigt att solvärmesystemet inte görs för stort och att 
temperaturerna i solkretsen kan hållas låga. Solvärmekretsen får inte konkurrera med 
det kompletterande värmeproduktionssystemet utan ska förvärma tappvarmvatten vid 
så låg temperatur som möjligt. Studera hur den kompletterande värmekällan kan 
värma tappvarmvatten både med avseende på värmemängd och funktion. 
 
Det är mycket ovanligt att ett solvärmesystem inte är placerat vid pannorna i ett 4-
rörs-kulvertsystem. Om det skulle vara så, lägg mindre tid på det överordnade syste-
met och koncentrera kontrollen på själva solvärmekretsen. 
 

2.1.1.5 Oshuntad pannvattenkrets eventuellt med pannvattencirku-
lationssystem 

 
Denna typ av anläggning är vanlig för en grupp av byggnader (som kan vara sam-
manbyggda) som ursprungligen har värmts med en oljepanna. Varmvatten kan vär-
mas på flera ställen ute i byggnaderna i separata förrådsvarmvattenberedare och det 
finns ett antal shuntgrupper för separata radiatorkretsar, ventilationsbatterier, eller 
annan värmeutrustning ute i anläggningen, som är kopplade till pannvattenkretsen. 
Exempel på byggnader/anläggningar är äldreboende och skolområden med flera 
byggnader till exempel förskola, idrottshall, den gamla skolan samt en nybyggd 
byggnad eller en industri med flera separata byggnader.  
 
Skillnaden mellan detta system och ett 4-rörs kulvertsystem är att i 4-rörssystemet 
värms allt varmvatten centralt, medan i det oshuntade systemet värms vanligtvis 
varmvatten på flera ställen och ofta i nästan helt kortslutande system. Det oshuntade 
systemet är byggt så att det kortsluts på minst ett ställe i många fall på flera ställen så 
att temperaturen på returvattnet in i pannrummet i princip kan släppas tillbaka rakt in 
i pannan, 60 – 75 oC, medan 4-rörssystemet i princip alltid har en pannvattencirkula-
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tionskrets med en temperaturstyrning för att upprätthålla flödet genom pannan och 
temperaturen på vattenflödet in i panna.   
 
Frågor:  
 
Är anläggningen, idag, byggd för att ge en låg returtemperatur (i princip ombyggd) eller 
är returtemperaturen i princip så hög så att den kan köras in direkt i pannan, (60 oC till  
80 oC)?  
 
På hur många ställen värms varmvatten, ett eller flera? 
Vilken typ av varmvattenberedare används, volymberedare eller direktväxlare, tappvatten-
automat? 
 
Hur är solvärmeanläggningen inkopplad, mot kulvertsystemet eller enbart mot en varm-
vattenberedare? 
 
Finns det någon shuntgrupp som måste ge värme, i princip oavsett hur varmt det är ute? 
Om ja, vad förser den shuntgruppen med värme (exempel; badbassäng, vattenbatteri för 
en ventilationsanläggning utan värmeåtervinning)? 
 

2.1.1.6  Analyshjälp – Oshuntad pannvattenkrets eventuellt med 
pannvattencirkulationssystem 

 
Ett oshuntat värmedistributionssystem är besvärligt och ger dåliga förutsättningar för 
solvärme oavsett var solvärmesystemet kopplas in, med ett undantag, förvärmning av 
tappvarmvatten.  
 
Om anläggningen är ombyggd så att returtemperaturen har sänkts och en panncirku-
lationskrets har installerats, så har solvärmesystemet givits bättre förutsättningar. 
 
Systemets effekt- och energibalans är viktigt för sommarmånaderna. Det är viktigt att 
inte underskatta kulvertförlusterna och att framledningstemperaturen kanske behöver 
vara ganska hög beroende på att de lokala varmvattenberedningssystemen är dimen-
sionerade för höga temperaturer. 
 
Solvärmesystemet är mycket sannolikt kopplat till ett värmelager. Det är viktigt att 
värmelagret håller en så låg temperatur som möjligt. En jämförelse mellan kulvertens 
returtemperatur och värmelagrets bottentemperatur är viktig. Om det värms tapp-
varmvatten i värmelagret kan temperaturen bli lägre än returtemperaturen på kulvert-
systemet. Då får inte tanken värmas med kulverten. Rörinkopplingspunkter och styr-
principer är alltså viktiga att kontrollera. 
 
Om solvärmesystemet arbetar mot en ackumulatortank är urladdningsfunktionen 
viktig framför allt i de lägen som biobränslepannans reglerbarhet inte är 100 %.  
 
Om det även värms varmvatten där solvärmesystemet är inkopplat och biobränsle-
pannan står kan solvärmesystemets värmelager vara samma produkt som varmvat-
tenberedaren. Om det är så, är varmvattenkonsumtionen i förhållande till solvärme-
produktionen under höst och vår intressant. För att kunna garantera varmvatten; hur 
mycket och till vilken temperatur måste biobränslepannan värma värmelagret/varmvatten-
beredaren eller finns det ett tillräckligt eftervärmningssystem för varmvatten? Om det 
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finns ett eftervärmningssystem blir problemet tvärt om. Om solvärmesystemet kan 
klara hela värmebehovet men har svårt att få eftervärmningssystemet varmt, kan det 
bli nödvändigt att starta pannan bara för att eftervärmningssystemet har blivit kallt, 
trots att det finns solvärme så att det räcker.  
  
Om det finns shuntgrupper, som behöver värme på sommaren, är det viktigt att kon-
trollera vilken framledningstemperatur som behövs. Om det finns ett, ur energisyn-
punkt, heltäckande solvärmesystem kan detta värma denna shuntgrupp eller måste pan-
nan vara igång för denna? Om det är så, är inte den självklara lösningen att värmedis-
tributionssystemet ska byggas om. Det kan vara enklare att bygga om systemet vid 
shuntgruppen, till exempel om det är ett ventilationsbatteri kan det kompletteras med 
värmeåtervinning från frånluften.   
 
Om värmedistributionssystemet inte är ombyggt kan det vara skäl i att se om det kan 
byggas om med relativt enkla medel så att solvärmesystemet får bättre förutsättning-
ar för att fungera. 
 

2.1.1.7  Övriga system 
 
Om det inte finns en tydlig och självklar systemuppbyggnad som ger bra förutsätt-
ningar för solvärme med låga arbetstemperaturer på vintern och bra samverkan med 
pannan som är i drift på sommaren, lägg mindre tid på den övergripande systemana-
lysen och lägg mer kraft på själva solvärmesystemet. 
 
 

2.1.2 Energi- och effektbehov  
För att kunna veta om ett solvärmesystem fungerar bra måste kunskapen om värme-
energibehovet och värmeeffektbehovet i det system som solvärmen ingår i vara 
ganska god. Ju bättre indata, desto bättre kan solvärmesystemets prestanda analyse-
ras.  
 
Finns det inget värmelager i hela det samlade systemet kommer solvärmeanlägg-
ningen att vara väldigt effektberoende. Det vanligaste är, att det finns ett relativt stort 
värmelager (ackumulatortank) och då är det värmeenerginivåer över några dagar 
eller veckor, som är av intresse.   
 
För att hitta in i systemet ställs nedanstående frågor som ledtrådar för att förstå sy-
stemet. Efter frågorna finns ett avsnitt med analyshjälp så att svaren på frågorna kan 
sättas in i ett sammanhang. 
 

2.1.2.1 Kunder/värmeanvändare  
 
I ett kommersiellt när-/fjärrvärmesystem finns sannolikt avlästa värmemängdsmätare 
för alla kunder/abonnenter. Försök få tillgång till avlästa värden för två till tre år per 
månad. Kundernas karaktär är bra att ha lite grepp om, framför allt om de är ganska 
få; finns VVC-system, är varmvattenförbrukningen stor, är det förbrukning endast på 
dagen? Intressantaste månaderna är maj till och med augusti. Stäm av redovisade 
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värden så att de ser tillförlitliga ut Den lägsta förbrukningen är oftast i juli eller au-
gusti. 
 
Om det är ett lokalt system för en eller flera sammanhållna byggnader blir abonnen-
ter/värmeanvändare lite annorlunda. Vilka separata värmeanvändare, shuntgrupper, 
varmvattenberedare finns? Om det finns värmemängdsmätning är det lämpligt att för-
söka få avläsningsuppgifter för åtminstone månadsintervall. 
 
Finns inga värmemängdsmätningar är det viktigt att försöka få grepp om vilka vär-
mesänkor som finns. Detta är ett svårt arbete om det inte finns underlag. Flödes-
scheman kan ge värdefull information. Om möjligt följ kulvert- eller rörstråk vid 
besiktning för att se om verkligheten överensstämmer med ritningarna. 
  
Värmekunder: ange om det finns månadsvärden alternativt belastningsmönster (med 
belastningsmönster menas till exempel beroende av utomhustemperatur, tappvarmvatten 
bara förbrukning dagtid eller konstant belastning oavsett utomhustemperatur och tid-
punkt):  
 
 Belastningsmönster,  köpt kallvatten (m3/år) 
 
Kund A   …………………………………………………………………. 
 
Kund B   …………………………………….……………………………. 
 
Kund C   ………………………………………………………………….. 
 
Kund D  ………………………………………………………………….. 
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  Kund A Kund B Kund C Kund D Summa försåld värme

  kWh/månad kWh/månad kWh/månad kWh/månad kWh/månad 

Januari               

Februari               

Mars               

April               

Maj               

Juni               

Juli               

Augusti               

September               

Oktober               

November               

December               

Årssumma               
 
 
Följ upp detta med kunder/värmeförbrukare vid besöket och prata med driftspersona-
len för att få deras kunskap. Finns det värmemängdsmätare, vem läser av? Registreras 
värdet av någon?  I en del fall kan det finnas mätvärden som driftspersonalen anteck-
nar, men som inte kommer längre än ett block på en arbetsbänk. Be att få kopior på 
listorna – ta aldrig med original. 
 
Går det att få tag på ”köpt” kallvatten till de varmvattenberedare/kunder som finns i sy-
stemet? Detta är sannolikt endast redovisat i m3 per år. Finns sådana värden måste en 
uppskattning göras av hur mycket av kallvattnet som blir varmvatten. Sedan räknas 
detta om till ett värmebehov, vilket fördelas över årets månader. Se tabell ovan. 
 

2.1.2.2  Analyshjälp – Energi- och effektbehov 
 
Det viktigaste är att försöka få en bild av hur mycket värme som går in i systemet, 
vart den tar vägen och när detta inträffar. Oftast räcker det med värmeenergiupp-
skattningar per månad. 
 
När data om månadsförbrukning är uppskattad (beräknad) kan värmemängden divi-
deras med 720. Därmed erhålls medeleffekten per månad. Ta bort konstanta förluster 
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som kulvertförluster och VVC-förluster, om de är relevanta, resten är variabel för-
brukning. Om det går att se om denna förbrukning (framför allt i juli och augusti) 
kan vara varmvattenförbrukning, kan det antas att den huvudsakligen sker dagtid.  
 
OBS! Det går inte att utgå från att återstoden av förbrukningen är varmvatten utan 
att storleksordningen är säkrad på annat sätt.  
 
Vi kan anta att det momentana effektuttaget är månadsmedeleffekten +/- 10 – 15 %. 
När detta inträffar är svårt att förutsäga, men vissa antaganden kan göras. När för-
brukning av varmvatten inträffar går relativt enkelt att förutsäga om vi vet vilken typ 
av förbrukare det är; bostäder, institution, skola och så vidare. Men när detta överlag-
ras av uppvärmningssystem, som vill ha värme på morgonen blir det svårt, i princip 
omöjligt, att förutse hur effektbehovet ser ut över ett dygn. Varje nät har sina egenhe-
ter.  
 
Om vi har lyckats få fram en tabell med alla kunder/värmesänkor och hur mycket 
värme de använder per månad efter denna genomgång så är det mycket bra.  
 

2.1.2.3 Kulvert- och VVC-förluster och värmeleverans 
 
Eftersom kulvert-, stamlednings- och VVC-förluster kan vara en betydande del av 
systemets värmebehov på sommaren, är det relativt viktigt att försöka få en rättvi-
sande uppskattning av dessa förluster. 
 
Hur många meter stamledning (VVC-ledning) finns? 
I när- och fjärrvärmesystem samt 4-rörssystem är stamledningen/kulverten oftast 
ganska väl definierad, från pannan till alla kunders värmemängdsmätare eller shunt-
grupper. Börja med att räkna enkel väg.  
 
I ett oshuntat värmedistributionssystem är systemet, nästan alltid, i drift hela året. 
Rörlängden blir från pannan och igenom de kortslutningar som finns, eller speciellt 
installerade kortslutningsventiler, som finns längst bort i systemet.  
 
I oshuntade värmedistributionssystem kan det finnas VVC-system, som ger värme-
förluster.   
  
När är systemet byggt (hur gammal är kulverten)?  
I många när- och fjärrvärmeanläggningar finns en centralt placerad värmeleverans-
mätare, bruttovärme ut på kulvertnätet. Finns en värmeleveransmätare? 
 
Finns det någon annan mätare som mäter brutto producerad värme? 
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  Värmeleverans 

  år ……… år ……… 

  kWh/månad kWh/månad 

Januari      

Februari      

Mars      

April      

Maj      

Juni      

Juli      

Augusti      

September      

Oktober      

November      

December      

Årssumma      
 

2.1.2.4 Analyshjälp - Kulvert- och VVC-förluster och värmeleverans 
 
I många anläggningar är rör- och kulvertförluster mycket dominerande och utslags-
givande för dimensioneringen på sommaren. Förluster i rörsystemen kan uppgå till 
över 50 % både sett som effektförluster och som energiförluster. Försök uppskatta, så 
gott det går, rör-/kulvertlängderna. Några % fel spelar ingen roll. Det viktigaste är att 
få en storleksordning att jämföra med. 
 
Om det inte finns bättre uppgifter kan följande värden användas: 
 
• VVC-ledningsförluster; 10 W/m enkel väg från anslutningspunkt till panna 
• Stamledning i byggnad; 10 W/m rörlängd det vill säga fram och tillbaka från alla 

anslutningspunkter 
• Kulvertsystem i mark; 20 till 25 W/m enkel väg (eftersom det finns dubbelkul-

vert och 4-rörskulvet samt enkelkulvert är det enklare att ta sträckan bara en gång) 
 

Värmeeffektförlusten för rörsystemet blir: 
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……….. meter rör/kulvert x ……….W/m enligt ovan/1000 (division med 1000 för 
att få enheten kW) = ……… kW. 
 
Värmeenergiförlusterna för rörsystemen blir:  
……….. meter rör/kulvert x ……….W/m enligt ovan x 0,72 (det står egentligen 
720h/1000 för att få enheten kWh) = ……… kWh/månad. 
 
Om det är ett nyare system kan en viss avrundning göras neråt medan ett äldre sy-
stem kan ges ett påslag med 10 – 15 %. För kulvertsystem i mark kan förlusten sän-
kas 10 – 20 % på sommaren. 
 
Det är viktigt att ha koll på både effekter och energimängder. 
 
Gör gärna en tabell i till exempel Excel så att alla värden relativt enkelt kan justeras. 
Förlusterna läggs som månadsvärden i tabellen med värmekunderna. 
 
Om försåld värme samt förlusterna är redovisade i en tabell kan detta jämföras med 
mängden värme, som pumpats ut på kulverten. I avsnitt 2.1.3.3, sida 28,  söker vi 
reda på mängden köpt bränsle, vilket ska passas in i den tabell vi skapar. 
 
Fördelningen över året varierar mycket, men nedanstående fördelning kan användas 
när kulvertförlusterna är märkbara, vilket de oftast är i denna typ av projekt: 
 

  Värmeleverans Kulvertförluster  Försåld värme Differens (V-K-F) 

  kWh/månad % kWh/månad % kWh/månad % kWh/månad 

Januari                     

Februari                     

Mars                     

April                     

Maj                     

Juni                     

Juli                     

Augusti                     

September                     

Oktober                     

November                     

December                     

Årssumma                     
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I tabellen nedan redovisas värmefördelningen över året för samma närvärmenät i två 
olika punkter: 

  
 Försåld värme Producerad värme 

Januari 18,4% 17,6% 
Februari 16,5% 15,8% 

Mars 14,1% 13,8% 
April 6,1% 6,6% 
Maj 3,1% 3,8% 
Juni 1,9% 3,2% 
Juli 1,0% 1,7% 

Augusti 1,1% 1,7% 
September 2,5% 3,3% 

Oktober 6,0% 6,5% 
November 11,6% 11,4% 
December 17,7% 14,7% 

    
  
Utifrån köpt värme kan brutto värmemängden beräknas med ett tillägg för solvärme-
produktionen, se avsnittet om solvärmesystemet 2.1.4. När det gäller solvärmepro-
duktionen är det viktigt att den läggs in på rätt ställe. Finns producerad solvärme med i 
”levererad värme”, ut på värmedistributionssystemet eller är solvärmesystemet inkopplat 
efter denna leveranspunkt? 
 
Förutom tabellen för levererad värme inklusive rörförluster är det viktigt att tydliggö-
ra månadsmedeleffekter samt uppskattade min- och maxeffekter för varje månad. 
Dessa värden ska senare jämföras med pannornas och solvärmeanläggningens ener-
gi- och effektvärden   
 

2.1.3 Pannor och bränslen 
En av de viktigaste förutsättningarna med detta underlag är att en solvärmeanlägg-
ning samkörs eller kraftigt påverkas av en biobränsleanläggning. Biobränsleanlägg-
ningens effekt är satt till att vara över villanivå, cirka 50 kW, men inte över 1 MW.  
   
Det finns ett antal biobränslen, som inte direkt tekniskt påverkar solvärmeanlägg-
ningens utformning och dimensionering så mycket. Det är framför allt biobränslen i 
gas- eller vätskeform. Med dessa bränslen kan pannorna i princip regleras mellan 0 
och 100 %. Med fasta biobränslen blir förhållandena annorlunda. För många pannty-
per och bränslen vill man ogärna gå under 20 % dellast, även om vissa påstås kunna 
regleras mellan 0 och 100 %.  
 
En viktig fråga för pannornas reglerintervall är hur stora utsläpp av olika ämnen det 
blir i förhållande till de värden, som finns fastlagda i tillstånd eller i andra regler och 
förordningar som styr verksamheten. Diskussionen bör tas upp med anläggningsäga-
ren om misstanke föreligger om att förbränningen inte uppfyller de krav, som antas 
finnas för anläggningen. Men det ligger inte i denna kontrolls ambition att mer än 
påtala dålig förbränning. 



   

26 

 

2.1.3.1 Pannor inklusive förbränningsutrustning   
 
Hur många pannor, som använder fasta biobränslen, finns kopplade till anläggningen?  
Vilken är pannans (-ornas) märkeffekt och vilken lägsta dellast är lämplig?  
 
Vilken typ av förbränningsutrustning används; undermatad retort (inmatningsutrustning 
som trycker upp bränslet underifrån och upp i pannan), utvändig lös brännare, någon typ 
av rost (fast snedrost, rörlig snedrost, kyld rost)? 
 

Panna  Märkeffekt Lägsta dellast Förbrännings- 

Nr kW % kW utrustning 

              

              

              

              
  
Används en oljepanna som reservpanna och används mineralolja eller bioolja som bräns-
le? 
 
Hur regleras värmedistributionssystemet? Finns shunt eller ventilstyrning baserad på till 
exempel utomhustemperatur eller får distributionssystemet samma temperatur ut på nätet 
som pannan har? 
 

2.1.3.2 Analyshjälp – Pannor inklusive förbränningsutrustning 
 
Generellt kan sägas att om pannanläggningen ska ha fullgod förbränning sjunker 
reglerbarheten om ett sämre bränsle används. Med sämre menas fuktigare och hete-
rogenare. Dessutom sjunker reglerbarheten, i effekt, ju mer bränsle som samtidigt 
finns i pannan, vilket gör att rosterpannor kan vara svårstyrda. De är mycket lång-
samma i sin effektreglering om de jämförs med hur snabbt en solvärmeanläggning 
kan variera i producerad värmeeffekt. 
 
I en del anläggningar tillåts framledningstemperaturen, på värmedistributionssyste-
met, vara variabel, så att inte distributionssystemet stryper efterfrågan på värmeeffekt 
snabbare än vad pannan (-orna) kan reglera ner. Om värmedistributionssystemet är 
reglerat mot en given framledningstemperatur finns en risk att pannan (-orna) blir 
utan kylning om solvärmeanläggningen är kopplad ute på kulverten eller före pan-
norna, om det inte finns en bra driftstrategi. Följ upp denna problemställning vid be-
söket. 
 
En solvärmeanläggning utan värmelager kan läggas in i effektutrymmet mellan nä-
tets lägsta effektuttag (mitt på dagen en solig dag i juli) och pannans lägsta effekt. 
Om den levererade solvärmeeffekten inkräktar på sommarpannans effektutrymme, 
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måste reglerbarheten studeras extra noga. Är det lämpligt att fortsätta som det görs 
idag? Diskutera vid mötet med driftsansvariga hur pannan fungerar på sommaren. Se 
vidare under 2.1.2 Energi- och effektbehov samt 2.1.4 Solvärmekretsen. 
 
Om solvärmeanläggningen arbetar mot en ackumulatortank kan effektuttaget, från 
värmelagret, varieras så att pannan hinner reglera ner. Detta ger en liten nackdel för 
solvärmeanläggningen, för om solvärmeanläggningen värmer upp tanken kommer 
arbetstemperaturen att stiga och verkningsgraden att sjunka lite. Detta kan nog ändå 
vara att föredra istället för att stänga av pannan eller reglera ner den så hårt att det 
blir dålig förbränning. När solvärmesystemet är kopplat till ett värmelager/ackumu-
latortank blir det inte ett direkt effektproblem för sommarpannan, men det krävs en 
mer utarbetat driftstrategi för panndriften, än om det inte fanns någon solvärmean-
läggning. 
 
I avsnittet om effekt och energi ges underlag för hur bruttoenergibehovet är för vär-
medistributionssystemet. Ta detta värde och dra bort pannas lägsta godtagbara ef-
fektnivå multiplicerat med 720 h. Kvar blir ett värmeenergiutrymme för solvärmean-
läggningen. Om energiutrymmet som finns kvar divideras med antalet aktiva m2 sol-
fångare bör inte värdet understiga 50 kWh/m2 och sommarmånad och det bör helst 
överstiga 80 kWh/m2 och sommarmånad. 
 
Exempel: Bruttoenergibehovet är 25 000 kWh/sommarmånad. Pannans minsta effekt 
är 25 kW vilket ger (25 x 720 =) 18 000 kWh/månad. Kvar blir (25 000 – 18 000 =) 
7 000 kWh. Om solfångararean är på 70 m2 blir möjligt värmeutrymme för solvär-
meanläggningen (7 000/70) = 100 kWh/m2 och månad, vilket är helt OK, men är 
solvärmeanläggningen 200 m2 så blir utrymmet (7 000/200) = 35 kWh/m2 och må-
nad, vilket är för lite. Med så litet värmeutrymme kommer biobränslepannan och 
solvärmen att konkurrera om energiutrymmet. Det beror på systemuppbyggnaden 
vem som vinner. Prioriteras pannan så att den kan gå på sin minsta effektproduktion, 
blir solvärmeproduktionen förhållandevis liten och solvärmeanläggningen måste 
sannolikt stoppas på hög temperatur i ackumulatortanken ett antal gånger på somma-
ren, alternativt att värme måste dumpas för att inte tanken ska bli för varm. 
 
Föreligger en risk för att detta kan uppstå måste det finnas en nedtecknad driftstrate-
gi. Finns den bara i huvudet hos de driftansvariga ska det påpekas att den bör finnas 
skriftligt. 
 
Finns det mer än en biobränslepanna är effektfördelningen mellan pannorna och i 
förhållande till nätets maximala effektbehov väsentlig. Många väljer en effektfördel-
ning på 40 % och 60 % för då kan den lilla pannan med en minskad dellast på 20 % 
klara nät-minlaster på 8 % (20 % av 40 % blir 8 % 0,4 x 0,2 = 0,08). Det är mycket 
sällan effektbehovet i ett värmedistributionsnät går under 8 %, vilket innebär att den 
mindre pannan klarar, med bibehållen bra förbränning, nätets lägsta effektbehov. Det 
ger en bra förutsättning för solvärme, eftersom det är få solfångarareor, som inte fun-
gerar bra ihop med denna effektfördelning mellan biobränslepannorna. Beräkningar 
som visar detta redovisas inte här. 
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2.1.3.3 Bränslen och energimängden 
 
Vi ska uppskatta hur mycket värmeenergi, som produceras över året (brutto värme-
energi från pannan). Helst bör det finnas någon typ av avläsningssystem, till exempel 
på månadsbasis, men det är inte så många som håller ordning på detta. Om inte det 
finns ett avräkningssystem kan inköpt bränsle vara en liten hjälp till att få ett grepp 
om hur mycket värme som går åt. Till detta värde ska solvärmen läggas enligt de 
förslag, som finns med i avsnitt 2.1.4. Om använt bränsle finns redovisat per månad 
så försök att hålla kvar den noggrannheten. 
 
Det är relativt sällsynt att bränslen för värmeanläggningar i denna storlek köps i vär-
memängd utan nästan allt köps i vikt när det gäller väl definierade bränslen eller i 
volym när det är sämre och fuktigare bränslen. 
 
Nedanstående data kan vara svårt att få innan besök men gör ett försök för att stäm-
ma av och kontrollera vid besök på plats. Det kan mycket väl vara så att frågan om 
inköpskvantiteter ska ställas till någon annan. Ibland hamnar frågan hos ekonomiav-
delningen, som får leta fram fakturor på bränslen där det oftast framgår leveransvo-
lym och datum. 
 
Vilka bränslen används, i vilka volymer och när? 

Bränsle ………… Bränsle ………… Bränsle ………… 

Inköpt Volym Inköpt Volym Inköpt Volym 

datum m3s Datum m3s datum m3s 
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Finns det långtidskontrakt med någon leverantör för hela eller delar av bränsleleveran-
sen, vilket bränsle och hur mäts leveransen? 
 
Används olika bränslen men i samma panna under olika delar av året?  
 
Hur mycket olja används per år och, i så fall, när på året? 
Om oljepannan används när det blir kallt, vid vilken temperatur behöver den gå in?  
(klarar biobränslepannorna hela värmelasten?) 
 
Finns det någon ytterligare värmekälla, än biobränslepannor och en oljepanna, som kan 
användas vid behov, elpanna, värmepump eller ……………….? 
 
Vilken värmeeffekt har denna extra värmekälla, i kW? 
 
Finns det utrustning som kräver en låg returtemperatur, från fjärrvärmenätet, för att fun-
gera bra; rökgaskylare, värmepump, turbin? 
 
Är någon av dessa i drift under de fyra sommarmånaderna, maj till och med augusti? 
 
 

2.1.3.4 Analyshjälp – Bränslen och energimängder 
 
Det är inte värt att lägga ner mycket tid på att få fram bränslemängder, men i vissa 
fall finns materialet ganska lättåtkomligt. Svårigheten ligger sedan i att göra något 
användbart av insamlat material. Även här får vi jobba med ganska stora osäkerheter.  
 
Om inte bränslet köps i kWh kan nedanstående omräkningstal användas om inte an-
nat anges. 750 – 950 kWh/m3s (kubikmeter stjälpt mått); GROT eller vanlig fuktig 
blandflis ligger i den nedre delen av intervallet och torkad stamflis eller flis av annan 
vedråvara i den övre delen av intervallet.  
 
Pellets har ett värmevärde på cirka 4 800 kWh/ton och briketter något lägre, cirka 
4 500 kWh/ton. 
 
Räkna ner köpt bränsle med antagen pannverkningsgrad, som kan uppskattas ligga 
på 80 – 85 % (0,8 till 0,85). Torrare och bättre bränslen i den högre delen av interval-
let och fuktigare och smutsigare bränslen i den lägre delen av intervallet. I vissa lä-
gen till och med lägre. Detta är inte samma som en förbränningsverkningsgrad utan 
anläggningens verkningsgrad omfattar mer förluster, framför allt värmeförluster från 
pannor och rör i panncentralen.  
 
Kom ihåg att lägga till värme för den olja som används eller annat extra värmetill-
skott och andra värmetillskott, som annars kan glömmas bort. 
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Om det finns utrustning i panncentralen som fungerar bättre vid låg arbetstemperatur, 
vid låg returtemperatur från fjärrvärmenätet, är det viktigt hur och var solvärmesy-
stemet kopplas in. Kopplas solvärmen in sekundärt, i en enskild byggnad, är det 
lämpligt att alla undercentraler är parallellkopplade. Om de är tvåstegskopplade är 
det stor risk att solvärmesystemet värmer kulverten baklänges i VS-kretsens slutsteg. 
Det är olämpligt att koppla in solvärmeanläggningen på fjärrvärmenätet enligt prin-
cipen retur/retur. 
 
Om utrustning, som kräver en låg temperatur, används på sommaren är prioriteringen 
mellan solvärme och den andra utrustningen viktigt. Någon av dessa måste priorite-
ras, vilket innebär att den oprioriterade värmekällan får sämre verkningsgrad. 
 
Exempelvis om det finns en rökgaskylare fungerar den bättre och ger högre effekt, ju 
kallare den är. Om då solvärmen värmer returvattnet innan rökgaskylaren prioriteras 
solvärmen, och rökgaskylaren får sämre verkningsgrad. Tvärt om, om rökgaskylaren 
ligger först blir returvattnet, som ska värmas av solvärmesystemet, varmare och sol-
värmekretsen får sämre verkningsgrad. Det samma gäller värmepumpar och turbiner, 
som vill ha så kallt returvatten som möjligt.  
 
Levererad värme per månad kan nu jämföras med, om uppgifter finns, kulvertförlus-
ter och försåld värme. Även här gäller att om skillnaden är för stor, över 10 %, kan 
det behövas en lite noggrannare analys. Är värmevärdena på bränslet för höga/låga, 
kan pannans (-ornas) verkningsgrad behöva justeras.  
 
Med anläggningsverkningsgraden kan netto värmemängden uppskattas och sedan 
fördelas per månad enligt ovan. Finns det en värmeleveransmätare bör dessa två vär-
den jämföras. Är skillnaden för stor måste en lite noggrannare analys göras.  
 

2.1.4 Solvärmekretsen 
Det finns tre olika kontroller av ett solvärmesystem: 
 
• Produktionskontroll. Har solfångarna levererat den värme som kan förväntas? 

Förhoppningsvis finns en värmemängdsmätare som är någorlunda tillförlitlig. 
Finns ingen värmemängdsmätare är det i princip omöjligt att få en uppfattning om 
huruvida solfångarna har producerat en lämplig mängd värme. I villaanläggningar 
rekommenderas ibland att all tillskottsvärme stängs av. Om vi då får varmvatten 
på sommaren vet vi, att solvärmen fungerar, till viss del i alla fall. Detta är 
normalt inte användbart i en kommersiell anläggning. 

 
• Rörteknisk kontroll. Finns det rimligt flöde i systemet, är alla solfångare ungefär lika 

varma om systemet är i drift, etcetera? Om dessa kriterier är uppfyllda har 
anläggningen möjlighet att leverera solvärme med de förutsättningar avseende 
temperaturer som finns. Det är dock inte självklart att det finns en rimlig 
solvärmeproduktion. 

 
• Styr- och reglerteknisk kontroll. Är funktionerna rätt? Har något ändrats sedan 

anläggningen byggdes och, om så, hur har detta påverkat styr- och reglerutrustningen? 
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2.1.4.1 Produktionskontroll 
 
Innan besöket är det av stor vikt att veta en del om solvärmekretsen. Andra beräk-
ningar är beroende av indata samt frågor behöver inte ställas om redan kända fakta. 
 
• Fabrikat och typ av solfångare? 
• Antal solfångare och/eller aktiv solfångararea? 
• Vilken lutning har solfångarna och åt vilket väderstreck sitter de monterade? 
• Hur är solfångarna monterade – krävs utrustning för att komma åt solfångarna?  

 
Innan besöket bör det påtalas att säkerhetsutrustning ska finnas tillgänglig så att sol-
fångarna kan kontrolleras. Vid takmontering bör sele och annan lämplig skyddsut-
rustning användas. 
 

2.1.4.2 Analyshjälp - Produktionskontroll 
 
Om temperaturnivå där solvärmekretsen lämnar av värmen är känd, kan en teoretisk 
värmeproduktion beräknas. I annat fall får en grövre uppskattning göras. Denna vär-
meproduktion ska jämföras med den värme, som används i det totala systemet enligt 
uppskattningar, som gjorts i avsnittet om effekt och energier.  
 
De flesta solfångarleverantörer kan ta fram ett värmeproduktionsdiagram (eller ta-
bell) som visar hur mycket värme 1 m2 solfångare kan producera vid tre olika tempe-
raturnivåer. Med en känd aktiv area och en känd arbetstemperatur kan en ungefärlig 
värmeproduktion uppskattas per månad. Var lite observant på vilket beräkningsår, 
som erhållits från solfångarleverantören. Det finns två beräkningsår, Stockholm 1986 
(ger ett lågt augustivärde) och ett syntetiskt år för Stockholm enligt Meteonorm 6.0. 
Det syntetiska året ger en högre årsvärmeproduktion och en större värmeproduktion 
på vår och höst men något mindre på sommaren. Skillnaden är märkbar men hanter-
bar. 
 
OBS! Den faktiska värmeproduktionen är ofta lägre än antagna värden. Sannolikt 
beroende på att arbetstemperaturen är högre än förväntat. 
 
En solvärmeanläggnings maximala värmeeffekt kan uppskattas till cirka 0,5 kW/m2. 
Exempel: 100 m2 solfångare ger mitt på dagen, med solen i solfångarnas normal, 
cirka 50 kW. Det är ingen större skillnad på plana glasade solfångare och vakuum-
rörssolfångare. 
 
Sannolikt är det så, att solvärmeproduktionen, enligt ovan, under minst åtta månader 
per år ligger helt inom felmarginalen för det totala värmesystemet. Under de fyra 
sommarmånaderna kan solvärmetillskottet märkas vid jämförelser av värmemängder 
i systemet. Denna kontroll av värmebalansen är viktig. 
 
Om solfångarna inte sitter rakt i söder eller i 40 graders lutning från horisontalplanet, 
måste den teoretiska värmeproduktionen räknas ner. Om lutningen är +/- 15o och 
riktningen +/- 45o påverkar det inte värmeproduktionen så mycket (mindre än 10 %). 
Däremot slår arbetstemperaturen ganska hårt mot värmeproduktionen. 
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Mycket generellt kan sägas att, det är bra om värmeproduktionen för vanliga plana 
solfångare ligger över 350 kWh/m2. Är ambitionsnivån att ha en heltäckande värme-
produktion på sommaren kan värmeproduktionen sjunka sett som kWh/m2. Å andra 
sidan om solvärmeanläggningen får arbeta mot relativt låga temperaturer, fram för 
allt på höst, vinter och vår, och något högre på sommaren, kan värmeproduktionen 
komma upp i 400 – 450 kWh/m2.  
 
Vakuumrörssolfångare kan ha en värmeproduktion som är cirka 25 % högre än plana 
solfångare per m2 aktiv area (OBS, var noggrann med skillnaden mellan aktiv 
area/aperturarea och byggarea/bruttoarea). För vakuumrörssolfångare är arbetstempe-
raturen inte lika känslig, men det är viktigt att det finns lagringsutrymme, så att vär-
meproduktionen kan hållas igång. 
 
Finns det efterfrågat, eller i underlaget någonstans utlovat, en viss värmeproduktion 
jämför denna med den faktiska solvärmeproduktionen. 
 
Finns ingen värmemängdsmätare bör det rekommenderas att en sådan installeras, 
samt att det tas fram en rutin på när mätaren ska avläsas.  
 

2.1.4.3 Rörteknisk kontroll 
 
Uppgifterna nedan bör helst fyllas i före besöket för att slippa göra det på plats. På 
plats ska det räcka med att kontrollera att verkligheten är som den ser ut på redovisa-
de handlingar. Alla detaljer, som finns redovisade på systemschema, ritningar, mate-
rialförteckningar etcetera, bör antecknas. 

 
• Säkerhetsventil (-er) (öppningstryck, etcetera)? 

• Expansionskärl, (finns möjlighet att kontrollera förtryck utan att tömma systemet?) 
placering, förtryck, uppfyllnadstryck? 

• Avluftare (uttag för undertrycksavgasare), automatiska, kulventiler på högsta punkten? 

• Gjorda luftfickor, på höjdpunkter?  

• Manometer, signalmanometer, tryckgivare? 

• Backventil (-er)? 

• Pump, fabrikat, storlek (pumpkurva)? 

• Flöde i l/min och det är fast eller variabelt (försök ta fram arbetspunkt)? 

• Flödesmätare/injusteringsventil (okulär eller med mätuttag, om det bara finns med 
mätuttag, bör ett instrument som kan användas för den ventilen skaffas/lånas.) Vilket 
flöde ska anläggningen ha enligt dokumentationen? 

• Injusteringsventiler (finns lista för injusteringsvärden?). Var observant på om vätske-
volym i solfångarna kan låsas in utan expansion/säkerhetsutrustning. 
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• Avstängningsventiler (antal)? 

• Värmeväxlare (plattväxlare eller kamflänsrör?). Försök få fram beräkningsdata om 
plattväxlare använts. Kamflänsrör är svårare att räkna med, Outokumpu kan veta mer. 

• Termometrar (runt växlaren, i tanken om sådan finns)? 

• Blandningskärl med påfyllningspump (volym, typ av pump – vilken lyfthöjd kan den ge 
– jämför med expansionskärlets förtryck och systemets höjd, nivåskillnaden mellan sol-
fångarnas topp och nivån där expansionskärlet står)? 

• Annan utrustning? 

• Rörstorlekar (framför allt stamledning). Är det angivna flödet rimligt, vilket tryckfall 
ger flödet, är flödet tillräckligt stort för att få med luft ner, är flödeshastigheten med 
avseende på korrosion i rören för hög? 

• Värmebärare (finns uppgift på typ och inblandningsprocent)? 

 

2.1.4.4 Analyshjälp – Rörteknisk kontroll 
 
Är flödet och tryckuppsättningen rimlig i förhållande till den pump som finns? Hur stort 
blir tryckfallet i stamledningen? Är värmeväxlaren beräknad för det flöde som anlägg-
ningen är projekterad för. Hur stort tryckfall finns i solfångarna? Detta kan vara en svår 
uppgift att ta fram men försök hitta underlag eller åtminstone en konstruktionsrit-
ning, på solfångarna, med rördimensioner och uppskattade rörlängder. Var observant 
på att lite större anläggningar har ett antal olika delkretsar. Skissa på hur flödena går 
och vilket flöde det är i varje gren. Är rördimensionerna rimliga till de flöden som varje 
delkrets är tänk att ha? Var ligger de dominerande tryckfallen?    
 
Flödet bör om möjligt mätas vid besöket.  

 
Är flödet så stort att luft kan komma med ner från taket in i avluftaren? Om det ställer sig 
luft i rören på högsta punkten – kan denna luft tas ur systemet på ett kontrollerat sätt?  
 
Förutom detta kan det vara bra att ha i åtanke att kall trycksatt vatten/vätska kan ab-
sorbera luft, vilken bildar luftbubblor när temperaturen stiger. Detta innebär, att om 
anläggningens tvångskörs med kall värmebärare, går det inte att upptäcka om det 
finns för mycket luft i systemet. Luften kan vara svår att bli av med, framför allt om 
flödeshastigheten i stamledningen upp till solfångarna är låg och det är grova rör. 
Luften kan då stanna någonstans och hindra det totala flödet och/eller helt stoppa en 
delkrets. Det kan vara väldigt svårt att avlufta detta. Att uttag görs för en under-
trycksavgasare som helt tömmer solvärmekretsen på luft kan rekommenderas. 
Uttagen till en undertrycksavgasare bör placeras på det ställe i kretsen som har lägst 
tryck, på cirkulationspumpens sugsida. Rören bör placeras cirka 500 mm isär och på 
rörets sida. Anslutningarna avslutas med avstängningsventiler, så att avgasaren inte 
behöver vara stationär utan bara används vid åtgärder i anläggningen.  
 
Är trycknivåerna OK? Förtrycket i expansionskärlet bör (men inte nödvändigtvis) vara 
större än nivåskillnaden mellan apparatrummet och solfångarna. Uppfyllningstrycket 
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eller aktuellt tryck ska vara högre än expansionskärlets förtryck och (inte plus) höjd-
skillnaden i meter mellan apparatrummet och toppen på solfångarna delat på 10 + 0,5 
bar. 0,5 är med som en marginal när systemet blir kallare. (Exempel: är det 15 meters 
nivåskillnad mellan toppen av solfångarna och expansionskärlet måste trycket på 
manometern vid besöket vara minst 2 bar. Är förtrycket i expansionskärlet redovisat, 
exempel 3 bar, bör manometern visa minst 3,5 bar). Om så inte är fallet måste sy-
stemtrycket höjas.  
 
Finns det något larm för trycknivåer? Det kan vara lämpligt att ha ett undertryckslarm 
så att eventuella läckage kan larmas samt att driftsansvariga vet att det alltid finns ett 
positivt tryck vid solfångarna. 

 
Finns det ventiler så att förtrycket kan kontrolleras (förtydligande; om det finns en av-
stängningsventil före expansionskärlet och sedan en avtappningsventil, är det möjligt att 
stänga mot systemet och tappa vätskan ur kärlet?) Förtrycket i de flesta expansionskärl 
kan kontrolleras med en mätare, en sådan som används att kontrollera gastrycket i 
bildäck. Om trycket kontrolleras, bör utrustning, som kan fylla i värmebärare igen i 
systemet, tas med. Om det inte finns möjligheter att kontrollera förtrycket bör detta 
påpekas i besiktningsprotokollet. 
 
Finns det risk att stänga in vätskevolymer i solvärmekretsen (delar av solkretsen) som kan 
öka i temperatur utan avsäkring? Till exempel avstängningsventiler (inkluderat av-
stängningsbara injusteringsventiler) före och efter solfångare, eller invändiga värme-
växlare till och med avstängningsventiler för drivpaket eller solvärmeutrustning. Om 
så är fallet bör åtminstone handtagen på ventilerna plockas bort. Helst bör anlägg-
ningen byggas om, så att det inte är möjligt att stänga in vätskevolymer utan avsäk-
ring. 
 
Värmeöverföring. Om det finns en plattvärmeväxlare, är den dimensionerad för de flö-
den och effekter som solvärmekretsen har? Finns uppgifter på kamflänsrörens antal och 
typ? 
 

2.1.4.5 Reglerutrustning 
 
Innan besöket bör styr- och reglerfunktionerna ha studerats. Det är mycket besvärligt 
att kontrollera detta på plats utan att vara påläst. På plats ska helst bara kontrolleras 
att anläggningen fungerar enligt tillgänglig dokumentation eller om inte, varför? 
• Reglerutrustning, vilket fabrikat och typ? 
• Givare, hur många – finns driftkort? 
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2.1.4.6 Analyshjälp- reglerutrustning  
 
Finns inställda värden är det bra om det finns tillgång till dessa innan besöket. Är det 
en mer komplicerad utrustning bör/ska det finnas med någon vid besöket, som har 
behörighet att gå in i systemet och hämta upp funktioner och styrparametrar. Det 
måste gå att tvångsköra pumpar, ventiler, etcetera. 
 
Generellt gäller, att en solvärmeanläggning ska arbeta så kallt som möjligt. Det finns 
ett par undantag: 
 
• Inte för kallt så att det finns risk för kondens i solfångaren 
• Solvärmeanläggningen är konstruerad för att ge en fullgod temperatur så att andra 

värmekällor kan stängas av, till exempel vid värmeproduktion till ett 
närvärmesystem enligt principen retur/fram 

    
Det som kan kontrolleras är om det finns risk för att: 
 
• solvärmekretsen konkurrerar med någon annan värmekälla i samma 

ackumulatortank 
• till exempel VVC-kretsen flyttar värme från toppen av tanken eller en 

eftervärmningsvarmvattenberedare till botten av den tank mot vilken solvärmen 
jobbar 

• solvärmesystemet ger en varierande temperatur över dagen, till exempel på grund 
av varierande väder – kan systemet hantera detta? 

• det saknas larmfunktioner som visar om solvärmeanläggningen fungerar som det 
är tänkt 

Fundera över och ta reda på innan besöket om det går att lägga till givare och funk-
tioner för till exempel larmfunktioner. 
  

2.1.5 Uppsummering  
Ju mer som går att få reda på innan besöket/besiktning desto bättre. Med en tydligare 
bild av anläggningen, solvärmekretsens del i det större pannsystemet, solvärmekret-
sens egen uppbyggnad samt styr- och reglerutrustning, blir det mycket lättare att se 
om anläggningen fungerar som den ska. Det kan innebära ifrågasättande av den ur-
sprungliga konstruktionen, funderingar över förändringar som gjorts efter det an-
läggningen överlämnades samt ge underlag för nya förslag för att få en bättre an-
läggning.     
 

2.1.6 Drifts- och skötselinstruktioner  
Det bör finnas drift- och skötsel instruktioner till alla solvärmeanläggningar. I många 
anläggningar saknas dessa instruktioner. Skälen kan variera; ”det har aldrig funnits 
några”, ”de har kommit bort” eller ”de sitter i en pärm som inte används”.   
 
Om det finns drifts- och skötselinstruktioner bör dessa plockas fram. Det är bra om 
det är gjort före besiktningen.  
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Om det saknas drifts- och skötselinstruktioner kan nedanstående punkter användas 
som kontroll av anläggning. Det bör dessutom rekommenderas att det tas fram. Lis-
tan förutsätter att en entreprenadbesiktning är gjord, så att projekterad utrustning 
finns på plats och är kontrollerad. Om det är möjligt kan det vara intressant att följa 
upp entreprenadbesiktningen med efterbesiktningar och garantibesiktningar. Det 
borde framgå där vad som är gjort och inte gjort. Ofta finns det inskrivet i entrepre-
nadhandlingarna och eventuellt i besiktningsdokument om det ingår service- och 
uppföljningsbesök. Om det ingår servicebesök i entreprenaden, bör det kontrolleras 
om dessa har utförts och vad som har kontrollerats.  
 
Vad borde ingå i drift och skötsel: 
 
• Det ska finnas en lista på vem som gjort vad, en entreprenörs- och 

leverantörslista.  
• Vilka årliga kontroller som ska göras och hur det ska redovisas. Ett förslag 

redovisas på nästa sida. 
• En lite förenklad funktionsredovisning med flödesschema eller driftkort. Detta bör 

om möjligt finnas på plats, inplastat vid anläggningen. 
• Produktblad på ingående detaljer.  
• Installation och monteringsanvisningar. 
• Övriga ritningar och schema. 
• Produktlistor med märkningsskyltar.  
 
Om det inte finns en drifts- och skötselpärm, bör det rekommenderas att en sådan tas 
fram.  
 

2.1.6.1 Årliga kontroller 
 
Drift- och skötselinstruktioner är viktiga som underlag för de kontroller, som borde 
göras en till två gånger per år. De ska göras av en person som har behörighet och 
kunskap. Var observant på vad du får göra inom det uppdrag som du har och om det blir 
något fel, hur ser ansvaret då ut?  
 
Exempel på ett underlag för årlig kontroll för en specifik anläggning 
• Flödet i solkretsen – finns det inte angivet så försök ta fram det bakvägen genom 

dimensionering av rör och pumpar. Ligger i större anläggningar ofta i intervallet 
0,35 – 0,45 l/min och m2 solfångare (aktiv area, aperturarea) (OBS, enheten är lite 
ovanlig).  

• Trycket i expansionskärlet – det måste alltid finnas ett övertryck i solfångarna och 
det ska vara så stort att det inte kokar så länge som solkretspumpen tillåts vara i 
drift. 

• Kontrollera temperaturnivåer, där det är möjligt. Är det rimliga temperaturer med de 
förutsättningar som besiktningsdagen och timmen ger? 

• Värmeproduktionen, är egentligen bara möjligt en mycket solig dag, men gör en 
kontroll med de förutsättningar som finns. 

• Kontrollera värmebäraren. 
• Kontroll av larm.   
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Den styr- och reglerutrustning som finns ska kontrolleras med avseende på vilka 
larmfunktioner som finns. Hur många och vilka larm som finns varierar kraftig bero-
ende på konstruktör/leverantör. En solvärmeanläggning har i princip inga A-larm, 
men anläggningen kan förses med B-larm eller generella larm, som kan påvisa att 
anläggningen inte fungerar som den ska.  
 
 
Temperaturdifferenser 
 
Givare 
 
 
 
   äve 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årliga kontroller av solvärmeanläggningen 
Det bör göras två årliga kontroller, en före solvärmesäsongen och en efter, förslagsvis den 
första april och den sista september. 
Kontrollen bör helst göras en solig dag så att anläggningen är i drift. 
 
I solfångarfältet 

• Okulär besiktning av  
- inklädnad och rörisolering 
- solfångarna så att alla rör sitter fast och är hela 
- skruvar och muttrar så att inget har lossat 
- se till så att det inte har hänt något speciellt 

• Temperaturskillnaden mellan GT1:1 och GT1:2 bör vara relativt liten, max 1 – 2 °C 
 
I apparatrummet 

• Titta efter spill. Följ rören och se till så att det ser OK ut. (det är inte möjligt överallt) 
• Okulär kontroll av solfjärrvärmecentralen så att allt är helt och i funktion. 
• Kontroll av dator så att alla larm är avklarade. 
• Kontrollera glykolen genom lukt, med pH-mätning samt provning av frystemperatur. 

Prov bör tas på den glykolblandning som finns i solvärmesystemet. 
• Rengör filter på sol och fjärrvärmekretsen (behöver inte göras två gånger per år) 
• Se till så att trycket återställs i anläggningen efter rengöring och provtagning. Markera 

nivå i blandningskärlet med datum och signatur. Trycket ska vara minst 3 bar(ö) om 
anläggningen är kall.  

• Kontrollera flödet i solkretsen (om inte pumpen är i drift så tvångsstarta den), ska vara 
cirka 250 l/min eller 4,2 l/s.  

• Gastrycket i expansionskärlet bör kontrolleras vart annat år och ska vara minst 2,5 
bar(ö). Ange tryck, datum och signatur på klisterlapp på expansionskärlet. 

• Kontrollera värmeproduktionen:  
- En mycket solig timma mitt på dagen på sommaren – (500 m² x 0,5 =) 250 kWh.  
- En mycket solig dag på sommaren – (500 x 0,5 x 8 =) 2 000 kWh 
- En solig månad på sommaren – (500 x 0,5 x 160 =) 40 000 kWh. 

 
Vad som absolut inte får göras 

• Fyll aldrig anläggning med rent vatten 
• Anläggningen ska alltid ha ett minsta tryck på 2,5 bar(ö) 
• Ventiler får inte stängas, om man inte ha för avsikt att vidta åtgärder i anläggningen. 
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2.2 Besök på plats/besiktning 

Det är i princip ett måste att driftsansvarig/-a är med vid besöket. Om någon annan 
ansvarig person eller till och med solvärmeentreprenören eller -konsulten kan vara 
med, är det bara bra.  
 
Vid inbokningen av besöket försök få de driftsansvariga att avsätta ordentligt med tid 
så att allt hinns med utan att behöva stressa. Den driftsansvarige bör vara med ganska 
länge för att svara på frågor och sköta reglerutrustningen samt annat om det skulle 
behövas. Går det inte kontrollera driftsutrustningen från den plats där solvärmean-
läggningen finns, bör en titt i datorn innan besöket och eventuellt även efter besöket 
göras. Kan anläggningen kopplas upp med en bärbar dator, är det en stor fördel om 
driftsansvarig tar med sin, så att det går att tvångsköra anläggningen på plats vid be-
söket. 
 
Om möjligt bör nödvändig utrustning för att kontrollera framförallt solfångarna fin-
nas tillgänglig innan besöket. Framför allt behövs en stege och lämplig skyddsutrust-
ning. 
  

2.2.1 Komplettering av underlagsmaterial 
Ha inte för bråttom med att komma ut i verkligheten vid besöket. Börja genomgång-
en med att låta driftsansvarig redovisa hela anläggningen igen. Följ samtidigt med i 
redan framtaget material. Kompletteringsfråga och kontrollfråga om sådant som 
känns osäkert. 
 
Efter denna genomgång är möjligheten att få mer underlagsmaterial mycket begrän-
sad. Om det fortfarande saknas viktig information som ska/bör finnas i underlaget, 
fråga vem som vet, vem som har den.  
 
Nu ska följande vara känt: 
 
• Hur värmedistributionssystemet ser ut. Helst bör du ha ett schema. Finns inget 

färdigt, skissa ett, så att du på plats kan korrigera och komplettera. 
 
• Hur mycket energi (som bränsle) som kommer in i systemet och vart den tar vägen. 

Har effektbalanser upprättats, framför allt för sommarperioden? 
 
• Vilka pannor som finns. Vilken driftstrategi finns på sommaren? Vilka bränslen köps 

in, när och hur mycket?  
 
• Antalet solfångare, ackumulatortankar/värmelager, inkopplingspunkter, 

driftskontroller. 
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2.2.2 Driftsdata och driftserfarenhet 
Erfarenheten av driften är en viktig punkt att prata igenom så tydligt det går. I texten 
nedan finns ett antal frågor som bör ställas och följas upp. Frågorna finns även med i 
det samlade formuläret om solvärme som finns under bilagedelen, sida 49. Om den 
som idag sköter drift, och som är värd för besöket, inte har arbetat så länge med an-
läggningen, försök om möjligt få tag på den, som arbetade där tidigare, för att få mer 
erfarenhet för en lite längre tidsperiod för anläggningen. 
 

2.2.2.1 Läckagekontroll 
 
Har ni behövt fylla på mer värmebärare sedan anläggningen startades? Hur ofta? Hur 
mycket? Var köper ni värmebäraren ifrån?  
Följdfråga om anläggningen har fyllts på mycket (med mycket menas över 5 %, 
(överslagsberäkning) av volym i solvärmekretsen .…….. m2 solfångare x 0,7 l/m2 
solfångare x 3 = volym i solkretsen/värmebärarvolym); har ni haft läckage? I så fall, 
vad förorsakade detta? Kan det vara läckage i anläggningen utan att det har upptäckts? 
 
Finns det undertryckslarm? Om inte, kan det rymmas i befintlig styranläggning eller kan 
befintlig manometer bytas till en med kontaktbleck? 
 

2.2.2.2 Kontroll av storlek på expansionskärl och avstängnings-
funktion 

 
Har säkerhetsventilen/-erna i solvärmekretsen öppnat någon gång? Om så, hamnade all 
glykol i blandnings-/uppsamlingskärlet? Stängde cirkulationspumpen i solkretsen av? 
Upplevde ni och/eller har ni belägg för att solvärmeanläggningen fungerade lika bra efter 
tömningen som innan? Vem fyllde upp systemet? Byttes glykolen? 
 
Idag (sedan år 2004 – 2005) används ett annat sätt att dimensionera expansionskärl 
(partiell förångning) än tidigare. Om anläggningen är äldre, fundera över om det är 
lämpligt att bygga systemet med större expansionskärl.  
  

2.2.2.3 Försämring av funktionen 
 
Om svaren på frågorna ovan indikerar att funktionen blev sämre, lägre värmeproduk-
tion, efter det att säkerhetsventilen hade öppnat, gräv lite djupare här. Hur har skill-
naden märkts? Har flödet kontrollerats? Har solfångarna kontrollerats via handpålägg-
ningsmetoden för att se om de har ungefär samma flöde, rätt flödesfördelning? Det finns 
risk för att en solfångare får beläggning på insidan av absorbatorrören så att värme-
överföringen försämras. Detta är svårt att kontrollera och åtgärda. 
 

2.2.2.4 Övriga kontroller 
 
Görs några regelbundna kontroller av solvärmesystemet? Förtrycket i expansionskärlet, 
systemtrycket vid kallt tillstånd, temperaturgivarnas funktion och redovisad tempera-
tur, flödet i solvärmekretsen, glykolens (om sådan används) pH-värde och alkalinitet, 
temperaturfallet över solvärmeväxlaren (över plattvärmeväxlaren – de båda kalla 
temperaturerna eller om kamflänsrör används – mellan tanken och upp till solfångar-
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na). Rengörs filtren i systemet? Det kan finnas ett i solvärmekretsen och ett på andra si-
dan värmeväxlaren om det är en plattvärmeväxlare. 
 

2.2.3 Framtida förändringar 
Dessa förändringar gäller inte bara solvärmesystemet utan även pannor, bränslen och 
värmeunderlaget (värmesänkan/-orna). Driftspersonalen kanske inte har hela bilden 
men känner säkert till om något kan vara i görningen. Om de inte vet, försök ta reda 
på vem som skulle kunna veta och vem som har beslutsmandat i frågan. 
 
Förändringar som skulle kunna vara möjliga; 
 
• I solvärmekretsen; fler solfångare, systemombyggnad, byte av komponenter, 

uppgradering av styrsystem. 
 
• I pannanläggningen; byte av pannor, ändring av driftsstrategi framför allt med 

avseende på sommarfallet (maj till och med september), byte av sommarbränsle, 
installation av rökgaskylare, komplettering med ny sommarproduktionsutrustning 
(värmepump, elpanna, pelletspanna). 

 
• Värmeunderlaget; fler kunder, ombyggnad av befintligt system på något sätt till 

exempel ändring från oshuntad värmekrets till shuntad och borttagning av alla (de 
flesta) kortslutningar, lokal varmvattenberedning via styrd plattvärmeväxlare 
istället för förrådsvarmvattenberedare.  

 
Om det finns en klar förändringsvilja, försök få klarhet i när den i så fall kommer. 
Hur ser beslutet ut och vem fattar beslut. Om inte den eller de som fattar beslut är 
med vid besöket/besiktningen, ta redan på vem det är och kontrollera erhållna upp-
gifter i efterskott. Om solvärmesystemet och/eller delar som direkt är knutna till detta 
är på väg att byggas om/uppgraderas, kontrollera hur beslutsläget ser ut. Ligger denna 
besiktning med rapport med i beslutsunderlaget? Om inte, varför? 
 

2.2.4 Provtagning, kontroll och mätning 
Nu är vi ute i verkligheten. Be att få en guidad tur genom hela anläggningen, med 
pannor och solvärmeanläggning, eventuella ackumulatortankar, varmvattenberedare, 
shuntgrupper och styrutrustning.  
 
Börja med pannor och bränsleframmatningssystem samt shuntgrupper och sådant 
som inte direkt berör solvärmeanläggningen. Ta sedan värmelager och avsluta med 
solvärmeanläggningen.   
 
Genomgången av pannorna behöver inte vara så detaljerad. Det är lämpligt att den 
panna, som används på sommaren, besöks och avläsning av märkplåt på pannan och 
förbränningsutrustning görs. Stämmer detta med de uppgifter som erhållits tidigare? 
 
Stämmer, i stora drag, schemat med verkligheten? Om det inte finns något schema, 
skissa ett och be att få det konfirmerat. 
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Vad som kan vara viktigt är om det finns:  
• temperaturstyrda panncirkulationskretsar. Hur kan de regleras? 
• pannstyrutrustning/pannväljare så att rätt pannan används. Har den/de pannor, som 

inte används, stängda ventiler – står de kalla eller är alla pannor varmhållna?  
• reservutrustning, elgenerator, pannor, etcetera. Startas dessa automatiskt eller måste 

någon vara på plats för att starta utrustningen? 
 
Värmelagret/ackumulatortanken bör kontrolleras så gott det går. Ofta är dessa in-
byggda så att en fysisk kontroll inte är möjlig, mer än utanpå inbyggnad. Finns ett 
flödesschema, och kanske ännu hellre en tillverkningsritning, på tanken (-arna)? Jämför 
den med hur det ser ut. Är det denna produkt som finns i inbyggnaden? Kontrollera 
termometrar och rör. Stämmer nivåerna med flödesschemat? Är det möjligt att erhålla 
den funktion, som projektören en gång hade tänkt, blev det så? Hur bra är isoleringen av 
tankarna? Mycket värme kan försvinna om tankarna är dåligt isolerade. Det är inte 
bara trasmissionsförluster, som kan beräknas på vanligt sätt, utan även luftrörelser i 
isoleringen eller närmast tankarna, som kan leda bort mycket värme.  
 
Många gånger är ackumulatortankarna varmare än vad de borde vara. Det är inte 
självklart att det är bra att en tank är varm. Har tanken värmts med någon annan vär-
mekälla än solvärmesystemet? Är den volym, som eventuellt värmts av en annan värme-
källa, för stor, sett som andel av totala volymen? Borde tanken vara urladdad med tanke 
på när besiktningen görs? Inte solsäsong och/eller tidigt på morgonen (eller det är en 
regnig dag). Om tanken borde vara urladdad, hur kallt är det där solvärmesystemet ska 
ladda in sin värme? 
 
Solvärmekretsen bör gås igenom noga med driftsansvarig. Eventuella förändringar 
redovisas på flödesschemat. Finns all utrustning och stämmer placeringar av utrustning 
i förhållande till avstick och annan rördragning? I vilken ordning olika detaljer kom-
mer är väsentlig framför allt med avseende på säkerhet. 
 
Sitter rören så att de kan röra sig – går det att se förslitningar etcetera på grund av värme-
rörelser i rörsystemet? Hur ser isoleringen ut, intakt? Finns det risk för materialutmatt-
ning på grund av att värmerörelsen inte har kunnat ske på ett bra sätt? Det ska finnas 
utrymme för rörelse på cirka 3 mm/m rör. Inklädnaden, är den intakt och finns det 
märkpilar och text så att systemet går enkelt att följa? Tänk på att beteckningarna 
”framledning”, ”tillopp” och ”retur” när det gäller solvärmekretsar inte är entydigt. 
Det är relativt vanligt med missförstånd och felmärkningar. Var noga med att verkli-
gen ha koll på i vilken riktning flödet ska gå. 
 
Behöver isolering och rörmärkning kompletteras? 
 
Kan det behövas en noggrannare kontroll av rörrörelserna så att inte rören går sönder?  
 
Säkerhetsutrustning (bör även vara kontrollerat innan besöket) ska kontrolleras. 
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2.2.4.1 Säkerhetsventiler 
 
Öppningstryck på säkerhetsventiler ska kontrolleras mot det föreskrivna. Det vanli-
gaste är att öppningstrycket är 6 eller 10 bar. Om öppningstrycket är lägre behövs en 
ventil som ger ett större flöde.  
 
Det är en absolut nödvändighet att säkerhetsventilen sitter på en rörledning, som inte 
kan stängas av i förhållande till solfångarna. Om det finns något på vägen, som kan 
stänga av flödet, ska anläggningen byggas om. I en del solvärmeanläggningar finns 
det avstängningsventiler på ena sidan om solfångarna och en möjligt avstängningsbar 
injusteringsventil på andra sidan. Om det är så, måste det åtgärdas. 
 
Relativt ofta finns det instängbara vätskevolymer i solvärmekretsen mot ackumula-
tortanken, om avstängningsventiler är installerade så att utrustning ska kunna bytas. 
Även dessa kan behöva avsäkras.  
 
Utloppsledningen från säkerhetsventilen (-erna) ska gå till ett uppsamlingskärl. Detta 
uppsamlingskärl kan vara det blandningskärl/uppfyllningskärl, som finns i systemet. 
Det är viktigt, att det finns en öppen, eller mycket lätt öppningsbar, area från kärlet ut 
i apparatrummet, så att den ånga som bildas kan expandera utan problem. Uppsam-
lingskärlet får inte vara igenskruvat och tätat.  
 

2.2.4.2 Systemtryck 
 
Är systemtrycket så högt att det inte kokar i solfångarna under normal drift? Finns det en 
avstängningsfunktion för solvärmepumpen baserad på temperatur i solfångarna? Kon-
trollera trycket i solfångarna i förhållande till avstängningstemperatur på pumpen så 
att pumpen stoppar innan kokning uppkommer. Trycket nere i apparatrummet ska 
kunna läsas av på en manometer och sedan dras höjdskillnaden mellan solfångarna 
och expansionskärlet bort (antalet meter genom 10 eller multiplicerat med 0,1). 
OBS! Äldre solvärmesystem hade oftast mindre expansionskärl än vad som är bruk-
ligt idag, vilket innebär att trycket i solvärmesystemet stiger ganska mycket när tem-
peraturen stiger. Detta ökar risken för nedbrytning av glykolen. 

 
 

2.2.4.3 Trycket i expansionskärlet  
 
Vilket förtryck har expansionskärlet? Det är inte nödvändigt, men kan anses lämpligt, 
att förtrycket är så högt att det alltid finns ett visst övertryck i solfångarna när sy-
stemtrycket precis överstiger förtrycket. Övertrycket i solfångarna måste vara så pass 
stort att glykolen inte börjar koka när cirkulationspumpen är i drift. Går det relativt 
enkelt att kontrollera förtrycket, utan att tappa hela solvärmekretsen, bör det göras. 
(För att kunna kontrollera förtrycket ska det finnas en ventil strax före expansions-
kärlet och en avtappning så att vätsketrycket kan släppas. På de flesta nya anlägg-
ningar finns dessa ventiler men är sällsynt i äldre. Om möjligt bör expansionskärlet 
kompletteras med dessa ventiler.) 
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Vissa mindre expansionskärl måste skruvas loss för att förtrycket ska kunna kontrol-
leras. Vid expansionskärlets anslutningsrör finns en backventil som håller systemvo-
lymen på plats. Finns förtrycket tydligt märkt på expansionskärlet så att det framgår vil-
ket tryck som det var tänk att expansionskärlet skulle ha? Om förtrycket kan provas, bör 
det göras. Om trycket är för lågt är det lämpligt att fylla på gas. Undersök noga vil-
ken gas som är lämpligast och vad expansionskärlets membran är godkänt för. När 
förtrycket är kontrollerat och eventuellt mer gas fyllts på, anteckna trycket samt 
namn och datum till exempel på ett visitkort som fästs synligt på expansionskärlet. 
 
Var noga med att membranet släpper från expansionskärlets insida så att funktionen 
blir den riktiga.  
 
Är expansionskärlet godkänt för det öppningstryck som säkerhetsventilen har? 
 
Är manometern hel och fungerar? Om det är en signalmanometer – är kontaktblecken 
rätt placerade och anslutna? Det är bra om det finns undertryckslarm för solkretsen. 
Finns ingen tryckgivare eller signalmanometer, rekommendera att en sådan installe-
ras. Undertryckslarmet indikerar att det finns läckage i solkretsen.   
 

2.2.4.4 Flödet i solkrets och eventuell tankkrets 
 
Flödet i solvärmekretsen är ofta angivet i liter per minut och m2 solfångare. Om det 
inte är det, räkna om till denna enhet. Solfångararean ska helst vara aktiv (apertur) 
area inte byggarea. För plana solfångare spelar det inte så stor roll men för vakuum-
rör (är sannolikt relativt ovanligt) kan det ge en stor skillnad. 
 
Kontrollera flödet om det finns möjlighet. Var observant på att, framför allt mindre, 
okulära flödesmätare med någon typ av flytkropp visar 10 – 15 % för lite men detta 
ligger oftast inom felmarginalen. Se till att avläsning görs på rätt sida flytkroppen, 
kontrollera med tillverkaren/leverantören.  
 
Om en yttre plattvärmeväxlare används bör flödet vara lika eller något högre på tank-
sidan. Går det att kontrollera, bör det göras. 
 
Om solvärmeanläggningen är i drift bör temperaturerna mellan de båda kalla flödena 
kontrolleras (med kalla sidan av värmeväxlaren menas temperaturen in i växlaren 
från tanken och upp till solfångarna på andra sidan). Finns en växlarberäkning, se 
vad den redovisar. Om temperaturskillnaden överstiger 3 °C bör det antecknas. 
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Om det finns fler givare och/eller termometrar kan skillnaden mellan: 
 
• temperaturen ut ur solfångaren i förhållande till temperaturen nere vid 

värmeväxlaren/tanken redovisas. Det visar hur bra eller dåligt rören är isolerade. 
Kan också ge en indikation på om solfångargivaren visar rätt temperatur och/eller 
sitter på rätt ställe. Vid stabil drift bör skillnaden inte vara större än 3 °C. Var 
observant på tidsskillnaden. 

• temperaturen upp till solfångarna, termometer ner i apparatrummet, och 
temperaturen ut ur solfångarna redovisas. Kontrollen förutsätter en riktigt solig 
dag och då bör skillnaden inte överstiga till exempel 30 °C (temperaturhöjningen 
är beroende av flödet). 

 
Finns det givare, till exempel till en värmemängdsmätare, jämför med de värden som 
termometrarna visar. Finns inte termometrar, påtala detta så att det kan installeras. 
 

2.2.4.5 Kontroll av solfångare med mera utomhus  
 
Helst ska alla solfångare kontrolleras okulärt med avseende på kondens och andra 
yttre förändringar.  
 
Finns tillräcklig skyddsutrustning, öglor för skyddssele? 
 
Är solvärmeanläggningen i drift kan temperaturen på de olika solfångarna kontrolle-
ras med handpåläggning. Det känns väldigt tydligt om cirkulationen är sämre i en 
solfångare eftersom den då blir betydligt varmare (vid skaplig solinstrålning).  
 
Finns det snörasskydd eller annan anordning så att inte snö/is hamnar i huvudet på per-
soner som går nedanför? Om inte, bör någon komplettering göras. 
 
Sitter solfångarna fast ordentligt? Kan fastsättningsutrustningen ha försämrats med 
åren? Om möjligt kan några skruvar och muttrar kontrolldras. 
 
Kontrollera var solfångargivaren (-givarna) sitter. Sitter de fast och är tillräckligt isole-
rade? Kontrollera översvängningen på solfångargivaren vid start om möjligt. 
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2.3 Rapportering 

Efter besöket ska en rapport skrivas. Den ska innehålla de rekommendationer och 
iakttagelser som gjorts av det teoretiska materialet och som hittats vid genomgången 
av anläggningen på plats. Vissa saker kan behöva kompletteras efter besöket. Fram-
förallt om det kommit fram information om nya personer som kan en del om värme-
anläggningen, både med kunskap om varför det blev som det blev och vad som 
kommer att ske härnäst. 
 
I rapporten bör det finnas en kort inledning om hur anläggningen ser ut och vilka 
förutsättningar den har. Finns det ett systemschema, som är tillräckligt bra, bör det 
vara med. Som komplement till detta ska finnas en bilaga med alla de data, beräk-
ningar och antaganden som gjorts. Det ska vara fullt möjligt för någon annan att följa 
beräkningarna, så att mindre fel kan rättas till eller som underlag för en ombyggnad 
av anläggningen. Det är lämpligt att redovisa vad som är mätt, vad som är antaget 
utifrån egen erfarenhet och vilka uppgifter som lämnats av andra involverade. 
 
Åtgärdslistan eller rekommendationerna bör i huvudtexten göras ganska kort och 
koncis, men även den bör kompletteras med en bilaga, som tydligare redovisar varför 
åtgärden bör vidtas eller hur den bör utformas eller om det krävs ytterligare utred-
ning/uppföljning. 
 
Om det finns indikationer på att anläggningen kommer att förändras kan det vara 
lämpligt att belysa detta genom lite beräkningar. Om inte solvärmekretsen berörs 
direkt av förändringsarbetet kommer dess driftsituation att påverkas i alla fall. Det är 
då viktigt att försöka redovisa hur påverkan kommer att se ut. Ett ökat kundunderlag 
gör förhoppningsvis att solvärmeanläggningen belastas något mer, vilket kan betyda 
att solfångarnas arbetstemperatur sjunker, med ökad värmeproduktion som följd. Det 
kan också betyda, att den panna som använts på sommaren inte räcker till, utan en 
större måste användas. Då kan den ge sämre förutsättningar för solvärmeproduktio-
nen. 
 
Det bör finnas med en kort beskrivning av besöket. Vilka kontroller som gjordes, 
vilket väder det var, provkördes solvärmeanläggningen eller var den i drift, vilka var 
med och framför allt, när gjordes kontrollen. 
 
Med som bilaga bör det redovisas vilka dokument och vilka personer som har varit 
tillgängliga. 
 
Besiktningsrapporten kan bli på 10 – 15 sidor, men där huvuddelen är bilagor, som 
ger ett bra underlag till när anläggningen ska kontrolleras nästa gång eller följas upp 
på annat sätt. 
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3 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 
I projektet har tre solvärmeanläggningar besökts med enbart syftet att se hur en be-
siktning kan göras. Tyvärr kunde vi som gjorde besiktningarna inte motivera 
driftsansvariga att delta i den utsträckning som hade varit lämpligt. Vi hade dessutom 
fått in för lite information innan besöket, vilket gjorde att för mycket fick följas upp 
på plats.  
 
Som underlag till denna rapport har andra anläggningar med likartat utseende besökts 
under den tid som rapporten har tagits fram. Två anläggningar, där det idag bara 
finns en biobränslepanna, har arbetats igenom relativt grundligt för att kunna dimen-
sionera en solvärmeanläggning, så att en offert om en komplettering kunde göras. 
Förutom detta har förstudier på ytterligare anläggningar gjorts. De belägger svårighe-
terna med att få ett generellt och entydigt underlag. Kort sagt, alla anläggningar har 
sina specifika egenheter. 
 
Med i planen fanns också, att i kombination med andra uppdrag inom området, göra 
en studieresa till Österrike för att se hur liknande anläggningar där dimensioneras 
och följs upp. Tyvärr blev denna studieresa inställd med kort varsel och något nytt 
alternativ kunde inte tas fram under projekttiden. 
 
Det som också väldigt tydligt framgår ute i den krassa verkligheten är, att det ibland 
inte finns pengar, det engagemang, den organisation eller den kunskap som behövs 
för att kunna driva och utveckla kombinerade solvärme- och biobränsleanläggningar.  
 
Utifrån detta kan två utvecklingslinjer ses: 
 
• det behövs stöd för de som driver solvärmeanläggningar generellt och 

kombinationsanläggningar sol och bio specifikt. En utbildning av dessa 
driftstekniker skulle säkerligen vara välkommen. Många har efterlyst kunskap och 
kontakt. ”Hjälp oss och tala om hur detta ska fungera för vi vet inte” var en 
återkommande uppmaning vid besöken. 

• det behövs bättre utbildning, högre kompetens, hos de som gör förstudier, 
förfrågningsunderlag och rena entreprenadbesiktningar vid nyetablering av 
kombinationsanläggningar solvärme och biobränsle. 

 
I solvärmekombinationsanläggningar med area på 50 till 1000 m2 solfångare i kom-
bination med biobränslepannor på 50 kW till 1 MW finns det en mycket stor bräns-
lebesparingspotential. I många anläggningar är också förbränningen så dålig att bio-
bränslepannan inte borde vara i drift utan en ny panna eller solvärme borde installe-
ras.  
 
Det byggs många nya när- och fjärrvärmesystem, som i sig gör att oljeberoende i 
anslutna byggnader minskar, men också att elanvändning till rena elpannor eller 
värmepumpar kan minskas. När dessa nya anläggningar byggs bör det vara självklart 
att de kombineras med solvärme, så att driften underlättas på sommaren och att den 
negativa miljöpåverkan minskar ännu mer.  
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4 BILAGA 

 

Formulär 
Nedanstående frågor är till största delen lika de som finns i texterna men här är alla 
frågor uppsamlade och sorterade under samma rubriker som i huvudtexten.  
Vissa tabeller är det bättre att göra Excelfiler av. 
 
Värmedistributionssystemet  
Var är solvärmeanläggningen placerad? ……………………………………………. 
Vid panncentralen (vid någon om det finns flera) (centralt) eller ute i anläggningen 
(decentraliserat).  
 
Finns det något värmelager/ackumulatortank i det totala systemet? ……………… 
 
Hur många ackumulatortankar, finns i systemet och vilken volym har dessa? 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………….   
 
Om så, hur är den kopplad? Vilka värmekällor kan använda ackumulatortanken,  
 
direkt eller indirekt? …………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
Om solvärmeanläggningen är placerad vid panncentral; ligger solvärmekretsen i serie 
med pannorna eller parallellt eller är systemet mer komplext? ………………………. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Om solvärmesystemet ligger perifert i anläggningen; är solvärmen bara till en vär-
mekund (sekundär inkoppling) eller till kulvertsystemet via retur/retur eller re-
tur/fram? …….  
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Hur regleras värmedistributionssystemet? Finns shunt- eller ventilstyrning baserad på 
till exempel utomhustemperatur eller får distributionssystemet samma temperatur ut 
på nätet, som pannan har? 
………..………………………………………….……………………………...….. 
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…………………………………………………..………………………………….. 
 
Specifikt 4-rörs-system: 
Är solvärmesystemet kopplat till den centrala varmvattenberedningen? ………… 
 
Kan varmvattnet och VVC-systemet bara värmas i ackumulatortanken, den centrala 
varmvattenberedningen, eller finns det något eftervärmningssystem? Vilken värme-
källa har detta eftervärmningssystem, om det finns?..................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Kan solvärmesystemet också ge värme till VS-kretsen (uppvärmningssystemet)? 
Genom ett gemensamt värmelager ……………..… eller genom utvändiga plattvär-
meväxlare ………. 
 
Måste VS-kretsen vara i drift när det är riktigt varmt ute? …………………………..   
 
Anläggningen är mer komplex än så? ………………………………………………… 
 
 
Specifikt oshuntat värmesystem: 
Är anläggningen, idag, byggd för att ge en låg returtemperatur (i princip ombyggd) 
eller är returtemperaturen i princip så hög att den kan köras in direkt i pannan,  
 
(60 till 80 °C)? ………………………………………………..………………………. 
 
På hur många ställen värms varmvatten, ett eller flera? ……………………..  
 
Vilken typ av varmvattenberedare används, volymberedare eller direktvärmeväxling  
 
(tappvarmvattenautomat)? ………………………………………………..………… 
 
Hur är solvärmeanläggningen inkopplad, mot kulvertsystemet eller enbart mot en  
 
varmvattenberedare? ………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………..…………………. 
 
Finns det någon shuntgrupp, kopplad till VS-kretsen, som måste ge värme, i princip 
oavsett hur varmt det är ute? Om ja, vad förser den shuntgruppen med värme (exem-
pel; badbassäng, vattenbatteri för en ventilationsanläggning utan värmeåtervinning)?  
 
………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………..…………………. 
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Energi- och effektbehov 
Värmekunder, ange om det finns månadsvärden och/eller belastningsmönster (med 
belastningsmönster menas till exempel, beroende av utomhustemperatur, tappvarm-
vatten bara förbrukning dagtid eller konstant belastning oavsett utomhustemperatur 
och tidpunkt):  
 
 Belastningsmönster,  köpt kallvatten (m3/år) 
 
Kund A   ………………………………………………. 
 
Kund B   ……………………………………………… 
 
Kund C   ……………………………………………….. 
 
Kund D  ………………………………………………. 
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  Kund A Kund B Kund C Kund D Summa försåld värme

  kWh/månad kWh/månad kWh/månad kWh/månad kWh/månad 

Januari               

Februari               

Mars               

April               

Maj               

Juni               

Juli               

Augusti               

September               

Oktober               

November               

December               

Årssumma               
 
 
Hur många meter stam- eller kulvertledning (VVC-ledning) finns?  
 
……………………………………………………………………………………..… 
 
Finns det även ett VVC-system? ………………………………………………….. 
 
När är systemet byggt (hur gammal är kulverten)? …..………………………….… 
 
I många när- och fjärrvärmeanläggningar finns en centralt placerad värmeleverans-
mätare, bruttovärme ut på kulvertnätet.  Finns en värmeleveransmätare?……….…. 
 
Finns det någon annan mätare som mäter brutto producerad värme? …………… 
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  Värmeleverans 

  år ……… år ……… 

  kWh/månad kWh/månad 

Januari      

Februari      

Mars      

April      

Maj      

Juni      

Juli      

Augusti      

September      

Oktober      

November      

December      

Årssumma      
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  Värmeleverans Kulvertförluster  Försåld värme Differens (V-K-F) 

  kWh/månad % kWh/månad % kWh/månad % kWh/månad 

Januari                     

Februari                     

Mars                     

April                     

Maj                     

Juni                     

Juli                     

Augusti                     

September                     

Oktober                     

November                     

December                     

Årssumma                     
 
 
 
Pannor och bränslen 

Panna  Märkeffekt Lägsta dellast Förbrännings- 

Nr kW % kW utrustning 

              

              

              

              
 
Används en oljepanna som reservpanna och används mineralolja eller bioolja som 
bränsle?……………………..…………………………………………………….. 
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Bränsle ………… Bränsle ………… Bränsle ………… 

Inköpt Volym Inköpt Volym Inköpt Volym 

datum m3s datum m3s datum m3s 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 
 
Finns det långtidskontrakt med någon leverantör för hela eller delar av bränsleleve-
ransen, vilket bränsle och hur mäts leveransen? 
 
………………………………….…………………………………………………….. 
 
………………………………………..……………………………………………….. 
 
Används olika bränslen men i samma panna under olika delar av året? …………. 
 
Hur mycket olja används per år och när på året?……………………….. 
 
Om oljepannan används när det blir kallt, vid vilken utomhustemperatur behöver den 
gå in? Klarar biobränslepannorna hela värmelasten? 
………………………………………………….. 
 
Finns det någon ytterligare värmekälla, än biobränslepannor och en oljepanna, som 
kan användas vid behov? Elpanna, värmepump eller annan? Vad?…………………  
 
Vilken värmeeffekt har denna extra värmekälla?…………………………………… 
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Finns det utrustning som kräver en låg returtemperatur, från fjärrvärmenätet, för att 
fungera bra; rökgaskylare, värmepump, turbin?………………………………………. 
 
Är någon av dessa i drift under de fyra sommarmånaderna, maj till och med augusti?  
 
………………………………………………………….………………………….…. 
 
 
Solvärmesystemet 
Fabrikat och typ av solfångare …………………………………. 
 
Antal solfångare och/eller aktiv solfångararea ……………………….. 
 
Hur stor är höjdskillnaden mellan solfångarna och expansionskärlet? ……… 
 
Vilken lutning har solfångarna och åt vilket väderstreck sitter de monterade?……..  
………………………………..………………………………. 
 
Säkerhetsventil (-er); öppningstryck etcetera?………………………….. 
 
Expansionskärl; finns möjlighet att kontrollera förtryck? ………………………….. 
 
Placering; på pumpens trycksida eller sugsida?…………………………. 
 
Tryckfall eller strypningar mellan solfångarna och expansionskärlet? ..………. 
 
Vilket förtryck ska expansionskärlet ha? …………………………………….. 
 
Vilket uppfyllnadstryck ska solvärmekretsen ha?…………….. 
 
Avluftare (uttag för undertrycksavgasare); automatiska, kulventiler på högsta punk-
ten?……………………………….………………………………………………….. 
 
Gjorda luftfickor, på höjdpunkter?……………………………… 
 
Manometer, signalmanometer, tryckgivare?………………………. 
 
Backventil (-er)?…………………………….. 
 
Pump; fabrikat, storlek (pumpkurva)?……………………..…………………… 
 
Fast eller variabelt flöde samt flöde? Försök ta fram arbetspunkt.…………………… 
 
Flödesmätare/injusteringsventil. Vilket flöde ska anläggningen ha enligt dokumenta-
tionen?………l/s …….l/minut. Omräkning till liter/minut och m2 solfångare 
…………………… 
 
Injusteringsventiler; finns lista för injusteringsvärden, i så fall vilka?………………  
Var observant på om vätskevolym kan låsas in utan expansion/säkerhetsutrustning. 
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Avstängningsventiler (antal)?………………….. 
 
Värmeväxlare (plattväxlare eller kamflänsrör); Försök få fram beräkningsdata om 
plattväxlare använts. Kamflänsrör är svårare men Outokumpu/Lovata kan veta mer  
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Termometrar (runt växlaren, i tanken om sådan finns)…………………..…. 
 
Blandningskärl med påfyllningspump; volym, typ av pump, vilken lyfthöjd kan den 
ge? Jämför med expansionskärlets förtryck och systemets höjd, nivåskillnaden mel-
lan solfångarnas topp och nivån där expansionskärlet står. …………………  
 
Annan utrustning ……………………………….. 
 
Rördimension; framför allt stamledning? Är det angivna flödet rimligt, vilket tryck-
fall ger flödet, är flödet tillräckligt stort för att få med luft ner, är flödeshastigheten 
OK med avseende på korrosion i rören?……………………… ………………..  
 
Värmebärare; finns uppgift på typ och inblandningsprocent? ………………..  
 
Reglerutrustning; vilket fabrikat och typ?……………………..  
 
Givare; hur många, finns driftkort?…………………… 
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Rapporter 
 

1) Säffle biogas – Förstudie 
2) Skogsskötselmodeller anpassade för skogsbränsleuttag – några exempel 
3) Framtidens pelletsfabrik 
4) Småhusens framtida utformning – Hur påverkar Boverkets nya byggreler? 
5) Långa toppar 
6) Ackumulerande fällaggregat i gallringsbestånd 
7) Undersökning av efterfrågan på GRÖN grot 
8) Studie av storbuntaren Rogbico 
9) Marknadspotential för sol- och biovärmesystem 
10) Byggregler och småhustillverkare. Husens framtida utformning 
11) Möten med husföretag  
12) Solvärme i nybyggda hus 
13) Husköpares val av värmesystem – Hinder och möjligheter  
14) Användning och vidaretransport av skogsenergisortiment 
15) Vidaretransport av skogsenergisortiment – Tidsstudier och kostnadskalkyler 
16) Utveckling av logistiken för skogsbränslen 
17) Transport av skogsenergisortiment – Företags- och samhällsekonomiska  
 kostnader 
18) Potential för skogsbränsle i Värmland – hinder och möjligheter 
19) Ekonomi vid skogsskötsel inriktad mot energi- och industrisortiment 
20) Biogas Säffle – Förstudie Värmlandsnäs 
21) Småskalig rökgasrening – metoder för att minska utsläppen från småskalig bio- 
 bränsleeldning 
22) Tillsatser som kvalitetshöjare för pellets 
23) Kartläggning och nulägesbeskrivning av pelletskedjan 
24) Täckningsbidrag vid uttag av skogsbränsle i unga bestånd 
25) Miljöeffekter av biobränslen från spån till pellets 
26) Handbok för kombinerade sol- och biovärmesystem 
27) Underlag för utökad besiktning av sol- och biovärmesystem 
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