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FÖRORD 
Rapporten Effektiviseringspotential för värmesystem med sol och pellets -
Parameterstudier, emissionsfaktorer och simuleringsresultat är framtagen av Johan Vest-
lund inom delprojekt Sol- och biovärme. Tomas Persson och Kaung Myat Win har bidragit 
med utvecklingen av pannmodeller och emissionsmodeller som används i simuleringsarbetet. 
 
Syftet med denna studie är att hitta driftsbetingelser som sänker pelletsförbrukning och ut-
släpp och därmed även de totala kostnaderna för ett värmesystem. Värmesystemet har två 
huvudsakliga energikällor; sol och pellets. En elpatron används också, för att täcka upp med 
värme när solen lyser med sin frånvaro och pelletsystemet inte har hunnit börja leverera vär-
me, till exempel i samband med start av brännaren. Lasten utgör värme till ett småhus av da-
gens standard och tappvarmvattenbehov. 
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SAMMANFATTNING 
Detta arbete visar hur ett värmesystem i ett småhus bör utformas, när pellets och solvärme 
används som huvudsakliga värmekällor. Systemet optimeras för lägsta möjliga energianvänd-
ning.  
 
En detaljerad modell av uppvärmningssystemet och en flerzonsmodell av huset har utvecklats 
i simuleringsprogrammet TRNSYS. Huset är av enplanstyp med en boyta på 143 m2, isolering 
är något bättre än normalt för byggnadsår 2010 och placerat i Örebro. 
 
Två alternativa eldningsutrustningar har undersökts: En vattenmantlad kamin som står i var-
dagsrum och en laddpanna placerad i husets tvättstuga. Värmen levereras till en ackumulator-
tank på 750 liter, placerad i tvättstugan. På taket finns 10 kvadratmeter plana solfångare med 
normala prestanda. Solvärme växlas in i ackumulatortanken med hjälp av en 12 meter lång 
solvärmeslinga. En termostatstyrd elpatron kompletterar med värme när sol respektive pel-
letutrustning inte täcker behoven. Tappvarmvatten bereds med hjälp av dubbla seriekopplade 
12 m tappvattenslingor inuti tanken, vilket är en vanlig metod för varmvattenberedning i vil-
lasolvärmesystem. Radiatorkrets är ett golvvärmesystem. Husmodellen tar hänsyn till passiv 
solvärmeinstrålning och interna värmekällor och värmeförluster.  
 
Nyckelresultat vid optimering har varit systemets totala kostnad där pris för pellets och elekt-
ricitet för elpatron varit de största posterna. I den totala kostnaden har dessutom externa kost-
nader vägts in, det vill säga samhällskostnader som uppstår på grund av utsläpp som härrör 
från kamin/panna och elproduktion. 
 
Den totala värmekostnaden var 15 800 kronor om enbart elpatron användes, och om solvär-
men slogs på sjönk den till 12 100 kronor. Genom att koppla in en vattenmantlad pelletskamin 
eller laddpanna gick det att sänka kostnaden mera: Redan helt ointrimmat sänkte både pannan 
och kaminen driftskostnaden till mellan 8 000 och 10 000 kronor. Intrimmat gick det att 
komma ned till driftskostnader på cirka 4 500 kronor. Det innebär att energikostnaden kan 
halveras genom att optimera systemutformning och styralgoritmer.  
 
Det som utmärker optimerade system är att de lyckas leverera en hög andel av energin från 
pelletsen in i ackumulatortanken, vilket innebär att rökgasförluster och värme direkt från pan-
nan/kaminen är låga. De optimerade systemen har sänkt antalet starter av pannan och driftti-
derna hålls långa.  
 

 
De viktigaste stegen på vägen dit är: 

1. Eftervärmningsslingan för tappvarmvattnet placeras högt i ackumulatortanken. Den volym 
som omsluter slingan (relativ höjdskillnad för in och utlopp gånger tankvolym) bör vara 
strax under cirka 300 liter. Om man alltid vill ha garanterad varmvattentillgång styr till-
gänglig ackumulatortanksvolym för slingan pannans påslagstemperatur; mindre volymer 
höjer pannans tillslagstemperatur medan större volymer inte ger någon ytterligare förbätt-
ring. 

 
2. Använd två temperaturgivare för pannstyrningen; en som styr påslaget belägen högt upp i 

tank, ungefär i samma höjd som inloppet till tappvarmvattnets eftervärmningsslinga och en 
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som styr avslaget belägen i höjd med matningen till pannan. Volym i tank mellan på och 
avslagsgivare kan vara så stor som 250 liter men storleken är inte kritisk. Påslagstempera-
tur styrs av den volym som omsluter tappvarmvattnets eftervärmningsslinga; för 280 liter 
gäller 63 °C påslag. Avslagstemperatur bör vara så låg som möjligt, det vill säga bara strax 
ovanför påslagstemperatur. 

 
3. Tappvarmvattenförvärmningsslingan placeras lågt i ackumulatortanken. Inloppet placeras 

strax ovanför botten och utloppet placeras några procent av tankhöjd under pannmatning-
en.  

 
4. Elpatronen placeras några procent av tankhöjd ovanför inloppet till tappvarmvattnets efter-

värmningsslinga och ställs på 60 °C vid en snabb kamin. Vid långsammare laddpannor kan 
elpatronen placeras på 10 höjd-% högre och ställas på 55 °C.  

 
5. Bivalent shunt användes undantagslöst i denna studie. Generellt gäller att för golvvärme 

kan anslutningarna sänkas något jämfört med ett vanligt 55/45 radiatorsystem. Modellen 
fungerade bättre med tankhöjderna (80 %, 50 %, 25 %) (relativ höjd för varmaste varmvat-
tenmatningen, solvärmd varmvattenmatning, retur) i stället för (90 %, 60 %, 42 %).  

 
6. Solvärme spar energikostnader. Solslingan placeras på samma höjd som tappvarmvattnets 

förvärmningsslinga, det vill säga inlopp några procent av tankhöjd under pannmatning och 
utlopp några procent ovanför botten. 

 
7. För att erhålla långa gångtider för panna/kamin behövs avsättning för värmen och det är 

två faktorer som spelar roll: volymen som nämnts tidigare och temperaturhöjningen. För 
den senare gäller att den blir så hög som möjligt, vilket kan göras genom höjd blandnings-
ventiltemperatur, sänkt pumpflöde och temperaturstyrd flödesreglering. Effektivast är en 
PID-reglering av pumpflödet varvid pannan alltid levererar konstant varmt vatten. Det går 
att sänka flödet på pumpen, men det går inte att sänka alltför lågt, därför att pannan kan bli 
övervarm och börja koka. Med konstant pumpvarvtal kommer flödet att bli konstant och 
det avlevererade vattnet till tanken bli något kallare, vilket gör systemet marginellt mindre 
effektivt. Ett alternativ finns också; det är att istället öka pannpumpsflödet så att tempera-
turhöjningen begränsas till, till exempel 5 K (Kelvin) och sedan pumpa vattnet genom pan-
nan flera varv ända tills vattnet uppnått rätt temperatur. Men det är inte riktigt lika effektivt 
eftersom det förutsätter en hög avslagstemperatur, vilket missgynnar solvärme. 

 
8. Omhändertagande av restvärme i pannan är också effektivt, speciellt om pannan har stor 

vattenvolym. När pannan eldat ned och pannkretsen inte har mer varmt vatten att leverera 
från pannan återstår ändå en hel del värme i pannan som, om den inte tas om hand, kom-
mer att avges till rummet och försvinna genom självdrag i skorstenen. Om man då startar 
pannkretsen igen, men hämtar vatten från ackumulatortankens botten och avlevererar vatt-
net där pannan normalt sett hämtar vattnet, kan den återstående värmen från pannan tas om 
hand. Energibesparingen ligger på drygt 10 % vid omhändertagande av restvärme från 
pannan.  
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1 INTRODUKTION 

1.1 Syfte 
Detta arbete avser att utreda hur ett värmesystem i ett småhus bör utformas, när värmen 
kommer från sol och pellets, för att det ska gå åt så lite pellets som möjligt. 

1.2 Metod 
Effektiviseringspotentialen för system med sol- och biobränsle med avseende på köpt energi-
behov och emissioner har undersökts genom systemsimuleringar i det dynamiska simule-
ringsprogrammet TRNSYS[1]. En detaljerad modell av uppvärmningssystemet och småhuset 
har utvecklats och bygger till stor del på mätdata och modeller av pannor och kaminer som 
validerats inom projektet. Ett system med vattenmantlad kamin och ett system med pellets-
panna har undersökts. 
 
Systemoptimeringen har genomförts genom att identifiera vilka parametrar, som är viktiga för 
systemprestandan och sedan försöka optimera systemprestandan genom att justera dessa pa-
rametrar. Det är exempelvis parametrar som styralgoritmer, vattenflöden, tankkonstruktioner 
och värmeförlustkoefficienter. 
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2 SIMULERINGSMODELLEN 

2.1 Byggnadsmodell 
Ett småhus enligt Figur 2.1 har modellerats och simulerats med det dynamiska simulerings-
programmet TRNSYS [1]. En byggnadsmodell finns integrerad i simuleringsprogrammet. 
Huset som modellerats har regelstomme med isolering av mineralull. Husets genomsnittliga 
U-värde är 0,23 W/m2K, vilket ungefär motsvarar ett normalisolerat hus år 2011. Fönstrens 
U-värde är 1,27 W/m2K.  
 
För att minska solinstrålning genom fönster och därmed undvika alltför stora övertemperatu-
rer inomhus simuleras interna persienner som fälls ner och infiltrationsflödet ökas vid ökande 
rumstemperatur. 
 

 
Figur 2.1. Det simulerade enplanshuset från Fiskarhedenvillan är på 143 m2 och dess zonin-
delning har modellerats i TRNSYS (skala 1:200). Pilar i dörröppningar visar simulerad vär-
mespridning orsakad av egenkonvektion mellan de olika zonerna. Dessutom förekommer luft-
flöden mellan zonerna orsakade av ventilationssystemet. 
 
Huset är indelat i sex olika zoner med individuell temperaturstyrning från uppvärmningssy-
stemet. I varje zon antas lufttemperaturen vara jämn och strålnings- och konvektionsutbytet 
mellan luften och de olika väggytorna beräknas. Golvvärmerör ingjutna i betongplatta med 30 
cm underliggande isolering modelleras. De olika zonerna har laminatgolv respektive klinker i 
våtrum. För golvytan varierar den konvektiva värmeövergångskoefficienten, men på övriga 
ytor antas ett konstant värde. Värmekapacitet av möbler och inredning ingår, men mattor och 
andra föremål som vanligtvis täcker en del av golvet och därmed minskar värmeöverföringen 
har inte beaktats i simuleringen. 
 

Zon 6 
20ºC 

Zon 4 
22ºC 

Zon 1 
21ºC 

Zon 5 
20ºC 

Zon 2 
21ºC 

Zon 3 
20ºC 
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Interaktionen mellan golv och mark beräknas av en markkopplingsmodell (TRNSYS type 
703). Denna modell delar upp marken under och kring huset i noder och beräknar kontinuer-
ligt marktemperaturen under huset med hänsyn till utetemperatur och golvtemperatur.  
 
En mer detaljerad beskrivning av husmodellen ges av Persson och Heier [2] där modellen 
använts för att undersöka energianvändning och energikostnader beroende på ort och upp-
värmningssätt. 
 

2.2 Interna värmelaster, solinstrålning och solavskärmning 
I modellen har hänsyn tagits till värme från personer, apparater, belysning och solinstrålning 
mot fasader och genom fönster. Ingen hänsyn har tagits till värme- och fuktavgivning orsaka-
de av dusch och varmvattentappningar. Värmetillskott från solinstrålning beräknas automa-
tiskt av byggnadsmodellen. Dock har skuggning från andra byggnader, träd, takfot och snö 
inte beaktats i simuleringen. Huset antas vara bebott av två vuxna och två barn och sensibel 
värme från personer och elektriska maskiner uppgår till 5 100 kWh/år. 
 
För att minska solinstrålning genom fönster och därmed undvika alltför stora övertemperatu-
rer inomhus simuleras interna persienner som fälls ner när rumstemperaturen i vardagsrummet 
överstiger 23 °C. Solavskärmningsgraden som funktion av rumstemperaturen framgår av Fi-
gur 2.2, sida 11. 

2.3 Golvvärmesystemet 
Golvvärmesystemet (rör i betongplattan) uppdelat på de sex olika zonerna simuleras inom 
byggnadsmodellen (Type 56). Vattenflöde styrs av rumstemperaturen och framledningstem-
peraturen är utekompenserad. Det simulerade styrsystemet bygger på rekommendationer från 
Wirsbo AB, som är en leverantör av golvvärmesystem. Detta innebär en on/off reglering där 
flödet antingen är noll eller lika med fullt dimensionerat flöde. Om rumstemperaturen är mer 
än en grad under inställd rumstemperatur råder konstant flöde genom golvet. Då inställd tem-
peratur överskrids är flödet alltid noll. I temperaturområdet däremellan växlar flödet mellan 
av och på (6 minuter på och 6 minuter av). Framledningstemperaturen styrs av ett linjärt sam-
band och framledningstemperaturen justeras vid DUT (lägsta utetemperatur) utan solvärme-
tillskott så att önskad rumstemperatur kan upprätthållas. Framledningstemperaturen ökas lin-
järt från och med då utetemperaturen understiger 20 ºC. Golvvärmesystemet står i beredskap 
hela året och kan vid behov tillföra värme oavsett årstid. 

2.4 Ventilation, infiltration och vädring 
Ventilationssystemet antas vara till- och frånluft med en temperaturverkningsgrad på 85 %. 
Tilluft/uteluft tillförs i sovrum och vardagsrum och frånluft sugs ut i badrum, kök och tvätt-
stuga.  
 
Infiltration (luftläckage) modelleras som ett luftutbyte med uteluften räknat som antal omsätt-
ningar per timme. Infiltrationsförlusterna varierar med utetemperatur och vindhastighet enligt 
en modell av Sherman och Grimsrud [3]. Luftomsättningen beräknas baserad på parametern 
som anger husets täthet uttryckt i totalt läckflöde vid 50 Pa tryckdifferens och den har antagits 
vara 0,1 m3/s vid 50 Pa.  
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Infiltrationsflödet ökas också när rumstemperaturen stiger över 24 °C för att simulera fönster-
vädring enligt Figur 2.2 nedan. Fönstervädring tillåts endast om utetemperaturen överstiger 
15 °C. 
 

 
Figur 2.2. Solavskärmning med interna persienner och ökad infiltration (vädring) för att be-
gränsa rumstemperaturen till en rimlig nivå. Utetemperaturen ska vara över 15 ºC för att 
ökad infiltration ska aktiveras, men skuggning aktiveras oavsett utetemperaturen. 
 

2.5 Klimat 
Huset har simulerats med Örebro-klimat. Klimatdata är hämtade från programmet METEO-
NORM [4] som skapar timvärden för vald plats genom interpolering och behandling av må-
nadsmedelvärden. Årsmedeltemperaturen för Örebro-klimatet är 7,0 °C och solinstrålningen 
uppgår till 957 kWh/m2,år. Lägsta utetemperaturen i klimatfilen är -19,7 °C. 
 

2.6 Värmeöverföring mellan zoner 
Värmeöverföring mellan de olika zonerna genom innerväggar beräknas automatiskt av bygg-
nadsmodellen. Konvektionsrörelser i dörröppningar mellan zonerna genererar värmespridning 
i huset och effektöverföringen modelleras enligt en metod som beskrivs av Persson [5] och 
som bygger på teorier som rekommenderas av Barakat [6]. Figur 2.3, sida 12 visar värme-
överföring som funktion av temperaturskillnad. 
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Figur 2.3. Beräknad värmeöverföring P genom en dörröppning med måtten 2 m * 0,8 m som 
funktion av temperaturskillnaden mellan rummen ∆T. 

2.7 Värmesystem 
En hydraulisk skiss av värmesystemet visas i Figur 2.4.  
 

 
Figur 2.4. Principiell hydraulisk skiss av värmesystemet som optimerats. 
 
Systemet kommer att beskrivas mer i detalj i följande stycken. 

2.8 Varmvattenlast 
Tappvarmvattenlasten simuleras genom en tappningsprofil kopplad till varmvattentanken och 
ger en årlig last på drygt 3 100 kWh/år. Den tappningsprofil som används är framtagen inom 
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Task32-projektet [7] och består av 6-minuters tappningar med varierande flöden upp till cirka 
0,25 l/s. Alla tappningar sker vid 45 oC och för kallvattentemperaturen används en sinusfor-
mad temperaturkurva enligt ekvationen nedan [8]: 
 

[ ]8600/)24)25,273((360sin ⋅−+⋅⋅+= offKVaKVmKVKV DtTTT    ekv 2.1 
 
De parametrar som används är alla för Stockholm [26] där TmKV är kallvattnets årsmedeltem-
peratur (8,5 °C), TaKV är amplituden (6,4 °C), t är tidpunkten i timmar och DoffKV är tidsför-
skjutningen (80 dygn).  

2.9 Solfångare 
Solfångarmodellen som används är TRNSYS Type 832 [9]. Parametrarna har ställts in för att 
motsvara prestanda för en plan, enkelglasad solfångare med selektiv absorbator [10]. Använda 
parametervärden för solfångarmodellen redovisas i Tabell 2.1. Solfångarflödet är konstant 21 
l/(h,m2), alltså ett ganska lågt flöde. 
 

Tabell 2.1. Använda parametervärden för solfångarmodellen (Type 832). 
Parameter  Värde Enhet 

1 solfångarens area  10 m2 
2 verkningsgrad vid ∆T = 0 °C (η0) 0,8 - 
3 infallsvinkelkoefficient för diffus strålning 0,9 - 
4 värmeförlustkoefficient 3,5 W/m2⋅K 
5 temperaturberoende värmeförlustkoefficient 0,015 W/m2⋅K2 

6 vindberoende värmeförlustkoefficient (används ej) 0 J/m3⋅K 
7 beroende av långvågig strålning (används ej) 0 - 
8 solfångarens värmekapacitet 7000 J/m2⋅K 
9 vindberoende hos η0 0 s/m 

10 värmebärarens specifika värmekapacitet 3,81 kJ/kg 
11 solfångarens lutning 27 º 
12 energibalansmodell 1 nod för hela 

solfångarfältet 
- 

13 vindfaktor (används ej) 0 - 
14 vinkelkoefficient mot himlen (används ej) 0 - 
15 beräkningsmodell för infallsvinkelberonede b0-ekvation - 
16 beräkning av infallsvinkelberoende hos η0 0 - 

 

2.10 Pelletspanna och pelletskamin 
En ny TRNSYS modell för simulering av pelletsbrännare och pelletskaminer har utvecklats. 
Den bygger på en kombination av pann-/kaminmodellen Type 210 av Nordlander [11] och en 
modifierad version av tankmodellen Type 340 av Drück [12]. För att styra pannan och beräk-
na emissionsdata utvecklades en ny modell uppbyggd av ett flertal Type 212 (Sequential con-
troller), som tidigare utvecklats av Nordlander [13]. Validering av pannmodellen Type 210 
[14] visade att modellering av skiktning krävdes för att modellen skulle beräkna en korrekt 
vattentemperatur ut från pannan även under transienta perioder. Av denna anledning har ut-
vecklats en ny pannmodell, som utnyttjar förmågan till skiktning i tankmodellen Type 340. 
En schematisk figur över modellerna visas i Figur 2.5, sida 14. Pannmodellen Type 210 mo-
dellerar enbart själva brännaren och de extra förluster som uppstår när brännaren är i drift. 
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Tankmodellen Type 340 modellerar pannans vattenvolym och dess skiktningsegenskaper. För 
att energibalansen ska bli korrekt har en modifikation genomförts så att värmekapaciteten för 
rökgasen i värmeväxlaren är variabel och alltid samma som i pelletbrännaren. 
 
Mätdata, som samlats in under systemprovningen samt kompletterande mätningar vid statio-
när drift och start och stopp, användes för att identifiera parametrarna till modellen. Läsaren 
hänvisas till denna rapport för en beskrivning av mätuppställningen [15]. För att mäta värme-
överföringen ut från panna var systemet försett med en extra flödesgivare och temperaturgiva-
re i direkt anslutning till pelletspannan. Under de stationära provningarna var pannan också 
direkt ansluten till radiator/konditioneringsriggen. Totalt identifierades parametrar till tre oli-
ka pannor och en vattenmantlad kamin, men endast en av pannorna och kaminen användes i 
denna simuleringsstudie.  
 
Parameteridentifiering 
Den grundläggande principen för parameteridentifiering är att ställa in modellen så att den ger 
samma resultat som har uppmätts i verkligheten. Av den anledningen låter man den verkliga 
utrustningen köra en viss testsekvens som mäts och sparas. Mätningar görs av sådant som kan 
påverka utrusningen, som till exempel luftflöde, lufttemperatur, pelletsflöde, ingående vatten-
flöde och vattentemperatur. Mätning sker också av sådant som beskriver hur utrustningen 
reagerar, som till exempel utgående vattentemperatur och rökgastemperatur. Modellen kör 
sedan samma testsekvens upprepade gånger med olika inställningar. När modellen ger samma 
resultat som mätsekvensen är den rätt inställd. Det som kan behöva ställas in är överförings-
koefficienter, termisk massa och andra egenskaper som påverkar reaktionstider med mera. En 
programvara (DF [16] och Fittrn [17]) har använts. Den söker automatiskt efter lokala mini-
ma, alltså parameteruppsättningar där skillnaden mellan beräknade och uppmätta data är så 
liten som möjligt.  
 
 
 

 
 

Figur 2.5. Schematisk uppbyggnad av simuleringsmodellen för pelletspanna och –kamin. 
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Den verklighetstrogna sekvensen från systemprovningen användes för att justera värmeför-
lustkoefficienten och som valideringssekvens, det vill säga för att kontrollera modellens nog-
grannhet. För att identifiera modellens parametrar användes sekvenser med stationär drift vid 
minst tre olika förbränningseffekter under minst tre timmar. Sekvensen inleddes och avsluta-
des alltid med att pannan konditionerades till 20 °C via topp- och bottenanslutningen. En så-
dan konditionering ger god kännedom om pannans vattenvolym och dess energiinnehåll.  
 
För att identifiera värmeförlusterna från pannan lämnades den att svalna över natten med till-
täppt skorsten och avsvalningshastigheten ger då ett mått på värmeförlustkoefficienten från 
vattenmanteln. Identifierade parametrar för pannan och kaminen redovisas i Tabell 2.2. 
 

Tabell 2.2. Identifierade parametrar för pelletspannan och –kaminen. 
Identifierad del  
B = brännare,  
V = vattenmantling 

Identifikation av parameter Enhet Vattenmantlad 
kamin 

Laddpanna 

B 2. Af Air to fluel ratio at lambda=1  5,72 5,65 
B 5. Thermal mass of mass 1 kJ/kg 30 15 
B Thermal mass of mass 2 kJ/kg 16,24369 1 
B 21. UA value between gas and m1, fixed kJ/hr.K 10,1566 200 
B 22. UA value between gas and m1, slope kJ/hr.K 0,001 0,001 
B 23. UA value between gas and m2, fixed kJ/hr.K 28,87387 0,001 
B 24. UA value between gas and m2, slope kJ/hr.K 0,001 0,001 
B 25. UA value between m1 and ambient air, fixed kJ/hr.K 10,157 0,001 
B 26. UA value between m1 and ambient air, slope kJ/hr.K 0,001 0,001 
B 27. UA value between m2 and liquid, fixed kJ/hr.K 0,001 0,001 
B 28. UA value between m2 and liquid, slope kJ/hr.K 0,05 0,001 
B 29. UA value between m1 and m2, fixed kJ/hr.K 0,001 0,001 
B 30. UA value between m1 and m2, slope kJ/hr.K 0,001 0,001 
V 2. storage volume m3 0,04026418 0,1600022 
V 5. effective thermal conductivity in the storage kJ/hr.m.K 59,821 5 
V 11. For 1. Zone heat loss capacity rate from storage to 

ambient 
kJ/hr.K 42,61352 24,43217 

V 25. rel. height of inlet postition from doubleport -3 - 0,1 0,1659308 
V 26. rel. heigth of outlet position from doubleport-3 - 1 1 
V 95. rel. inlet position of the heat exchanger-3 - 0,6 0,6 
V 96. rel. outlet position of the heat exchanger-3 - 0,1 0,1 
V 97. volume of heat exchanger-3 m3 0,001 0,001 
V 100. heat transfere capacity rate from the heat exchange to 

the store-3 
kJ/hr.K 150,2969 122 

V 101. 1. parameter for the calculation of (UA)*-3 - 0,8882506 0,8 
V 102. 2. parameter for the calculation of (UA)*-3 - 0 0 
V 103. 3. parameter for the calculation of (UA)*-3 - 0,6289541 0,6 
V 108. rel. inlet position of the heat exchanger-4 - 1 1 
V 109. rel. outlet position of the heat exchanger-4 - 0,6 0,6 
V 110. volume of heat exchanger-4 m3 0,001 0,001 
V 113. heat transfere capacity rate from the heat exchange to 

the store-4 
kJ/hr.K 6,253791 26 

V 114. 1. parameter for the calculation of (UA)*-4 - -0,3022371 0 
V 115. 2. parameter for the calculation of (UA)*-4 - 0 0 
V 3. parameter for the calculation of (UA)*-4 - -0,007391321 0 
V antal noder st 100 100 

 
 
Verifiering 
Verifiering innebär att modellen jämförs med verklighetstrogna mätdata som inte använts 
under själva parameteridentifieringen. Dock har värmeförlustkoefficienten, som bestämmer 
värmeförlusterna från brännaren, justerats för denna sekvens, vilket gör att resultaten i Tabell 
2.3 sida 16 inte utgör en helt oberoende validering.  
 
Resultaten visar, att avvikelserna mellan uppmätt och beräknad energimängd till rumsluften är 
som störst 6,5 procent för pelletspannan och 4,5 % för pelletkaminen. Osäkerheten i mätning-
arna är dock inte bättre än så, vilket ändå talar för att resultatet är acceptabelt. Avvikelserna 
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för energimängden till vattenkretsen är mycket liten, men effektavvikelsen är där ganska stor. 
Det tyder på att modellen inte helt kan efterlikna de transienta förloppen. 
 

Tabell 2.3. Verifieringsresultat för den modellerade pelletspannan och –kaminen Avvikelser 
avser procentuell skillnad mellan beräknade och uppmätta data för den verklighetstrogna 
valideringssekvensen. 
 Avvikelser Till Rökgas Till vattenkretsen Till rumsluften 

Pelletskamin Energi (%) 0,0 % 0,6 % -4,5 % 
 Effekt (%) 6,0 % 4,4 % - 
     
Pelletspanna Energi (%) -4,0 % 0,1 % 6,5 % 
 Effekt (%) 5,9 % 8,4 % - 
     
 
Modellering av brännarstyrning och emissionsmodell 
Den termiska pannmodellens bränsle- och luftflöde styrs av en nyutvecklad modell som be-
räknar start-, drift- och stopp-faserna samt regelbundna rengöringsintervall så verklighetstro-
ligt som möjligt. Modellen har utvecklats baserad på mätdata från pelletskaminen och för att 
kunna dra generella slutsatser har samma styr- och emissionsmodell använts vid simulering av 
både pannan och kaminen. Emissionerna för start och stopp beräknas som fixa mängder base-
rade på ett medel av ett stort antal mätningar. Under drift beräknas emissionerna beroende på 
förbränningseffekt och luftfaktor samt i vissa fall även rökgastemperatur enligt följande ekva-
tionssystem som även visar beräkning av elförbrukning och luftbehov: 
 

Pel  = 15 ,441* mfuel+ 49 ,413    ekv 2.2 
lambda = 15 ,15*(Pcomb)-0 ,812     ekv 2.3 
Pcomb = mfuel*LHV/3,6      ekv 2.4 
mAir = lambda*mfuel*mAirstoi    ekv 2.5 
mCO = 102,9506 * (Pcomb/lambda)-1 ,2414* LHV*mfuel/1000  ekv 2.6 
mNO= 1,1927 * mfuel + 0,0005667 * lambda * Tfg – 0,36065  ekv 2.7 
mTOC= 3,1383 * (Pcomb/lambda)-0 ,9554* LHV * mfuel/1000  ekv 2.8 
mPMm= 4,2803 * mfuel + 0,09174 * lambda/Pcomb * Tfg  – 9,2531 ekv 2.9 
PMno = (740,6765 * mPMm – 4,8119 * (Pcomb/lambda)3 – 58,9935) * 1012 ekv 2.10 
 
Där:  
Pel är brännarens eleffektbehov (W) (ej använt i simuleringsstudien) 
mfuel är massflöde pellets (kg/h) 
lambda är luftfaktorn (-) 
Pcomb är förbränningseffekten (kW)  
LHV_är bränslets lägre värmevärde (17 ,562 MJ/kg) 
mAir är massflöde förbränningsluft (kg/h) 
mAirstoi är stökiometriskt luftbehov (5 ,7243 kg luft per kg torrt bränsle). 
mCO är massflöde kolmonoxid (g/h) 
mNO är massflöde kväveoxider (g/h) 
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Tfg är rökgastemperatur (°C) 
mTOC är massflöde kolväten (metanekvivalenter i g/h) 
mPMm är massflöde partiklar PM 2,5 (g/h) 
PMno är antal partiklar per timme 
 
När brännaren inte arbetar bestäms självdragsflödet genom pannan enligt det välkända sam-
bandet att tryckfallet fyrdubblas vid dubblat flöde. Flödeskarakteristiken identifierades från 
mätningarna under perioder med självdrag, där undertrycket i skorstenen och skorstensflödet 
mättes kontinuerligt. Anpassning till mätdata av läckflöde som funktion av undertryck i pan-
nan gav följande samband för kaminen: 
 

2,12
004.0 pm ∆

⋅=      ekv 2.11 

Där: 
m är läckageflödet (kg/s)  
∆p är undertrycket i pannan, alltså skorstensdraget (Pa) 
 

Tabell 2.4. Startprofil för förbränningseffekt, luftflöde och emissioner. Startsekvensen antas 
pågå under 16 tidssteg på 1,5 minut vardera, alltså 24 minuter totalt. Beteckningar enligt 
ekvationerna ovan. 
Tidssteg Pel mfuel mAir mCO mNO mTOC mPMm PMno 

 W kg/h kg/h g/h g/h g/h g/h antal/h 
1 17 0,000 30 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 
2 19 0,000 42 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 
3 19 0,000 41 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 
4 344 0,000 47 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 
5 370 0,000 48 0,000 0,000 0,047 0,670 9,66·1014 
6 261 0,116 44 2,597 0,029 1,320 4,838 2,68·1015 
7 29 0,631 38 10,801 0,335 1,630 4,342 2,33·1015 
8 29 1,304 36 9,126 0,924 0,859 1,831 1,49·1015 
9 29 1,665 35 8,405 1,483 0,585 1,556 1,21·1015 

10 39 1,910 34 8,344 1,918 0,388 1,548 1,01·1015 
11 39 2,243 34 1,878 2,405 0,179 1,550 9,90·1014 
12 39 2,271 34 1,779 2,553 0,139 1,629 9,91·1014 
13 48 2,403 32 1,107 2,714 0,104 1,513 9,46·1014 
14 78 2,136 27 0,708 2,339 0,077 1,073 6,69·1014 
15 67 2,243 26 0,599 2,362 0,065 1,179 6,69·1014 
16 39 2,161 27 0,635 2,181 0,058 1,406 7,12·1014 

 
Skorstensdraget beräknades från densitetsskillnaderna mellan luften i skorstenen vid aktuell 
temperaturskillnad mellan uteluften och temperaturen ut från kaminen samt utifrån en antagen 
höjd av skorstenen på 7 meter enligt: 
 

hgp ⋅⋅∆=∆ ρ      ekv 2.12 
 
Där: 
∆ρ är densitetsskillnaden mellan uteluften och luften i skorstenen (kg/m3) 
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g är jordaccelerationen (m/s2) 
h är skorstenens höjd = 7 m 
 
Vid start och stopp modelleras förbränningseffekt, emissioner och flöde som en profil som 
ändras för varje tidssteg enligt Tabell 2.4 och Tabell 2.5. Tabell 2.6 visar modellens ackumu-
lerade emissioner för en start- respektive stoppsekvens. Rengöringssekvensen, som startar 
varje timme, modelleras enligt Tabell 2.7    
 
 

Tabell 2.5. Stopprofil för förbränningseffekt, luftflöde och emissioner. Stoppsekvensen antas 
pågå under 16 tidssteg på 1,5 minuter vardera, alltså 24 minuter totalt. Beteckningar enligt 
ekvationerna ovan. 

Tidssteg Pel mfuel mAir mCO mNO mTOC mPMm PMno 
 W kg/h kg/h g/h g/h g/h g/h antal/h 

1 59 1,234 35 26,743 0,931 0,039 3,360 1,79·1015 
2 58 0,407 37 65,890 0,146 0,048 2,400 1,61·1015 
3 58 0,218 38 72,518 0,105 0,051 1,329 1,19·1015 
4 58 0,135 39 44,851 0,073 0,047 0,565 8,53·1014 
5 58 0,094 39 23,340 0,027 0,044 0,296 5,30·1014 
6 58 0,066 39 7,636 0,004 0,043 0,145 2,90·1014 
7 58 0,047 40 3,795 0,000 0,041 0,045 1,24·1014 
8 57 0,035 40 1,966 0,000 0,041 0,005 2,28·1014 
9 56 0,028 40 1,318 0,000 0,041 0,002 1,14·1014 

10 16 0,022 40 0,943 0,000 0,040 0,002 9,46·1014 
11 16 0,017 41 0,624 0,000 0,040 0,002 9,15·1014 
12 17 0,014 41 0,494 0,000 0,040 0,002 8,91·1014 
13 17 0,019 41 1,381 0,000 0,042 0,056 1,08·1014 
14 18 0,017 41 1,167 0,000 0,041 0,007 3,19·1014 
15 12 0,006 40 0,399 0,000 0,032 0,003 1,01·1014 
16 11 0,001 40 0,042 0,000 0,026 0,002 1,02·1014 

 

Tabell 2.6. Ackumulerade emissioner från start- och stoppsekvensen samt elanvändning 
Tidssteg Pel mfuel mAir mCO mNO mTOC mPMm PMno 

 Wh kg kg g g g g antal 
Start 36,7 0,4771 14,375 1,149 0,481 0,136 0,578 3,66·1014 
Stopp 15,7 0,0590 15,775 6,327 0,032 0,016 0,206 1,65·1014 

 

Tabell 2.7. Rengöringssekvensen som påbörjas varje timme under eldningsperioder 
Tidssteg Pel mfuel mAir mCO mNO mTOC mPMm PMno 

 W kg/h kg/h g/h g/h g/h g/h st 
1 53 1,665 32 7,158 1,721 0,077 2,196 1,07E+15 
2 52 0,409 27 32,065 0,166 0,178 1,536 8,53E+14 
3 59 0,693 25 8,944 0,586 0,366 1,130 8,34E+14 
4 70 1,134 26 2,050 1,221 0,115 1,263 8,16E+14 
5 70 1,497 27 0,975 1,663 0,046 1,353 8,30E+14 
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2.11 Pannkoppling och styrning 
Inställningar för pannpumpskoppling och styrning har betydelse för hur värmesystemet funge-
rar, vilket påverkar energianvändning och därmed även kostnaderna. Tabell 2.8 visar gjorda 
ursprungliga respektive slutliga inställningar.   
 

Tabell 2.8. Inställningar för pannstyrning och pannpumpkrets. 
 System ooptimerat optimerat enhet 
Parameter  
1 System beskrivet i  3.3.1 3.3.14 Kapitel 
2 Antal temperaturgivare panna på/av 1 2 st 
3 T panna på 63,4 63,4 °C 
4 T panna av 70,0 63,5 °C 
5 Pannpumpkapacitet kamin 750 750 l/h 
6 Pannpumpkapacitet laddpanna 1125 1125 l/h 
7 Pannpumpstyrning termostat pid-reglering - 
8 Tpannpump på 60 - °C 
9 Tpannpump av 59 - °C 
10 Börvärde temperatur pumpreglering - 90  °C 
11 Placering temperaturgivare för pannpump Utgång Utgång - 
12 Restvärmeomhändertagande nej ja - 
13 Blandningsventil ideal eller verklig verklig verklig - 
14 Temperatur blandningsventil 60 75 °C 
 

2.12 Ackumulatortank 
Ackumulatortanken modellerades med TRNSYS Type 340 [12]. Tidigare erfarenheter från 
mätningar på ackumulatortankar och värmeväxlare samt tillhörande parameteridentifiering av 
bland andra Bales [18] och Persson [19] ligger till grund för modelleringen. Genom den erfa-
renhet, som erhållits från tidigare modelleringsarbeten, har det visat sig att modeller med 
hygglig överensstämmelse kan tas fram enbart med geometriska data om olika tankar. Para-
metervärden för två av de simulerade ackumulatortankarna redovisas i Tabell 2.9, sida 20 och 
de avbildas geometriskt i Figur 2.6 nedan. Den icke optimerade ackumulatortanken utgår från 
en typisk svensk treslingors ackumulatortank med utdragen förvärmnings- och eftervärm-
ningsslinga för lite lägre solkretsflöden. 
 
 

 
 

Figur 2.6. Principiell uppbyggnad av ursprunglig respektive optimerad tankkonfiguration. 
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Tabell 2.9. Parametervärden för Type 340 [12] som använts för att beskriva de modellerade 
ackumulatortankarna. 
 System  

Ej optimerad 
Optimerad 

tank 
 
Enhet Parameter  

 System beskrivet i avsnitt: 3.3.1 3.3.14 Kapitel 
1 ackumulatortankens höjd 1,597 1,597 m 
2 ackumulatortankens volym 0,7515 0,7515 m3 
3 specifik värmekapacitet vattnet i tanken 4,186 4,186 kJ/(kg,K) 
4 densitet vattnet i tanken 992 992 kg/m3 
5 effektiv vertikal värmeledning i tanken 1,4 1,4 W/mK 
8 värmeförlustfaktor botten 0,49 0,49 W/K 
9 värmeförlutfaktor topp 0,37 0,37 W/K 
10 relativ längd, zon 1 1,0 1,0 - 
11 värmeförlustfaktor från zon 1 3,02 3,02 W/K 
21 relativ höjd inlopp radiator returledning 0,42 0,25 - 
38 relativ höjd utlopp radiator framledning 1 0,60 0,50 - 
22 relativ höjd utlopp radiator framledning 2 0,90 0,80 - 
25 relativ höjd inlopp från pelletkamin/panna 0,98 0,98 - 
26 relativ höjd utlopp till pelletkamin/panna 0,54 0,29 - 
29 relativ höjd restvärmeutlopp t. kamin/panna - 0,02 - 
30 relativ höjd restvärmeinlopp fr. kamin/panna - 0,29 - 
57 relativ höjd givare solfångarreferens 0,18 0,18 - 
59 relativ höjd givare (pelletkamin/panna av) 0,87 0,29 - 
60 relativ höjd givare (pelletkamin/panna på) 0,87 0,65 - 
62 Elpatron effekt 6 6 kW 
65 relativ höjd elpatron 0,68 0,66 - 
66 relativ höjd givare för elpatron 0,68 0,66 - 
67 avslagstemperatur elpatron 60,0 60,0 °C 
68 hysteres elpatron 5,0 5,0 °C 
69 relativ höjd inlopp solvärmeväxlare 0,58 0,26 - 
70 relativ höjd utlopp solvärmeväxlare 0,046 0,046 - 
71 volym solvärmeväxlare -0,0025 -0,0025 m3 

72 specifik värmekapacitet vätska i sol VVX 3,82 3,82 kJ/kgK 
73 densitet vätska i sol VVX 1016 1016 kg/m3 
74 UA-värde solvärmeväxlare 4,56 4,56 W/K 
75 exponent beroende på massflödet 0 0 - 
76 exponent beroende på temperaturskillnaden  0 0 - 
77 exponent beroende på medeltemperaturnivån 1,163 1,163 - 
82 relativ höjd inlopp nedre tappvatten VVX 0,02 0,02 - 
83 relativ höjd utlopp nedre tappvatten VVX 0,58 0,29 - 
84 volym nedre tappvatten VVX -0,0025 -0,0025 m3 
85 specifik värmekapacitet tappvatten VVX 4,186 4,186 kJ/kgK 
86 densitet vätska i tappvatten VVX 992 992 kg/m3 
87 UA-värde nedre tappvatten VVX 1525 1525 W/K 
88 exponent beroende på massflödet 0,3086 0,3086 - 
89 exponent beroende på temperaturskillnaden  0 0 - 
90 exponent beroende på medeltemperaturnivån 5,64*10-5 5,64*10-5 - 
95 relativ höjd inlopp övre tappvatten VVX 0,67 0,63 - 
96 relativ höjd utlopp övre tappvatten VVX 0,97 0,97 - 
97 volym övre tappvatten VVX -0,0025 -0,0025 m3 
98 specifik värmekapacitet tappvatten VVX 4,186 4,186 kJ/kgK 
99 densitet vätska i tappvatten VVX 992 992 kg/m3 
100 UA-värde övre tappvattenvärmeväxlare 32,78 32,78 W/K 
101 exponent beroende på massflödet 0,0874 0,0874 - 
102 exponent beroende på temperaturskillnaden  0 0 - 
103 exponent beroende på medeltemperaturnivån 0,9965 0,9965 - 
125 antal noder 100 100 st 
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2.13 Systemmodellen 
En datamodell av värmesystemet, huset och klimatet sattes upp med hjälp av TRNSYS [1]. 
Modellen är avbildad i Figur 2.7.  
 

 
Figur 2.7. Grafisk avbildning av testets koppling i TRNSYS. 
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2.14 Beräkningsförutsättningar 

2.14.1 Val av nyckelresultat 
Figur 2.8 visar ett Sankeydiagram på hur energiflöden såg ut för ett sol- och pelletvärmt små-
hus före optimering.  
 

 
Figur 2.8. Energiflöden för ett sol- och pelletsvärmt småhus. Beteckningar förklaras i Tabell 
2.10. 
 
Längst till vänster i Figur 2.8 återfinns de tre energikällorna för huset; solljus, pellets och in-
terna källor. Interna källor är värme från människors energiomsättning, hushållsapparater et-
cetera. En del av solens ljus träffar solfångarna, en annan del kommer in i huset som passiv 
solvärme. Passiv solvärme kan vara nyttig värme vilket symboliseras av det nedre vintriga 
huset i diagrammet, dels som övervärme, det övre huset. Pelletsenergi går till pannan. Nyttig 
energi från pannan går till ackumulatortanken och direkt till huset vid värmesäsong. Rökgas-
förluster och det som bidrar till övervärme är onyttig energi från panna. Från tanken går vär-
me till tappvarmvatten och till uppvärmning av hus via golvvärmesystemet och som värme-
förluster från tanken. Huset kyls i sin tur av transmissionsförluster genom väggar, golv och 
tak, samt via ventilationssystemet.  
 
Anmärkningsvärt är att trots att kaminen ska ge cirka 75 % av värmen till vattenkretsen, så 
avges bara mindre än hälften till vattenkretsen, vilket troligen beror på korta drifttider. Vi kan 
också se att uppvärmningssystemet endast står för en liten del av den värme som tillförs huset 
under uppvärmningsäsongen. Passiv solvärme ger hela 4,6 MWh och gratisvärme (internal 
gains) ger 3,4 MWh. Värmeförluster från tank och ledningar samt direktvärme från kaminen 
bidrar med totalt 4,9 MWh. Golvvärmen (FloorHigh och FloorLow) bidrar med 4,1 MWh, 
men 1,8 MWh av detta blir värmeförluster mot marken. 
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Tabell 2.10. Förklaring av beteckningar i Sankeydiagram. 
Beteckning Förklaring 
Sol irradiation Infallande solinstrålning mot solfångaren samt genom fönster 
Collector Solfångare 
Not used Solinstrålning som ej blir nyttig värme i solfångaren 
Sol tube Värmeförluster i rörledningar mellan solfångare och ackumulatortank 
Sol to tank Värme från solfångaren in i ackumulatortanken via glykolkretsen 
Pellets Energiinnehållet i förbrukat bränsle 
Direct heat Avgiven värme från kaminen/pannan till rummet 
Pellet tube losses Värmeförluster i rörledningar mellan kaminen/panan och ackumulatortanken 
Gas loss Skorstensförluster vid eldning och genom självdrag mellan eldningstillfällen 
Pellets to tank Värme från pelletskaminen in i ackumulatortanken via vattenkretsen 
Hx3 Värme till tappvarmvatten från övre värmeväxlare 
Hx2 Värme till tappvarmvatten från nedre värmeväxlare 
FloorHigh Värmen till golvvärmesystemet som tas från tankens topp 
FloorLow Värmen till golvvärmesystemet som tas från tankens nedre del 
Tank loss Värmeförluster från ackumulatortanken till rummet 
Electricity El till ackumulatortankens elpatron 
Internal gains "Gratisvärme" från hushållsel och personer 
Passiv sol Solinstrålning via fönster 
Vent Ventilationsförluster (Till- och frånluft med värmeåtervinning) 
Trans Transmissionsförluster genom fönster, väggar och tak 
Infiltration Värmeförluster orsakade av luftläckage och vädring 
Floor loss Värmeförluster från golvplattan till marken 
 
 

2.14.2 Vad ska optimeras? 
När ett system ska optimeras beror resultatet på vilka parametrar man väljer att optimera. Att 
till exempel optimera systemet för maximalt med solvärme innebär att värmesystemet tar in 
maximalt med solenergi, men det betyder inte nödvändigtvis att pelletsbehovet minskar, där-
för att systemet kan komma att utformas så att pannan kommer att gå under mycket ogynn-
samma förhållanden och pelletsåtgången blir hög.  
 
Tabell 2.11. Energi- och utsläppsrelaterade externa kostnader använda i denna studie. 
 Pris 
Pellets 500 kr/MWh 
CO 4,70 kr/kg 
NOx 30,80 kr/kg 
TOC 24,40 kr/kg 
PM 200,70 kr/kg 
El 1500 kr/MWh 
Externa kostnader el 300 kr/MWh 
 
I denna studie är det den totala kostnaden för energin samt de externa miljökostnaderna för 
samhället enligt Tabell 2.11 som optimeras. Värdet består av summan av pelletskostnad, ex-
terna kostnader för pelletförbränning, elkostnad samt externa kostnader för elframställning. 
Priser är beräknade på valutakurser från Skandinaviska Enskilda Banken [20]. Pellets beräk-
nas kosta 50 öre per kWh [21]. El beräknas kosta 1,50 kr/kWh [22]. Externa kostnader är de 
samhälleliga kostnader som uppstår, och kan vara till exempel ohälsa, försämrade skördar 
med mera, på grund av utsläpp av koloxid, kväveföreningar, partiklar och oförbrända kolväten 
i samband med förbränning av pellets eller framställning av el [23]. Mängderna av de olika 



   

24 

typerna av emissioner kommer från beräkningsmodellen i samband med pelletförbränning. 
Emissionerna är parameteridentifierade enligt tidigare beskrivning. Den externa kostnaden för 
el beräknades efter kolkraft, eftersom el på marginalen innebär att mindre förbrukad el i Sve-
rige betyder att mindre el behöver framställas i våra södra grannländer, där kolkraft är domi-
nerande [24]. Kostnaderna använda i denna studie redovisas i Tabell 2.11, sida 13. 

2.14.3 Andra intressanta nyckeltal 
För att förstå de olika varianternas egenskaper har ett antal parametrar valts ut för redovis-
ning. Pellets redovisas i form av energiåtgång i MWh, energikostnad, externa kostnader och 
summa kostnader. Solenergi redovisas som energi in i ackumulatortanken. För elpatronen 
redovisas energiåtgången i MWh, energikostnad, externa kostnader och summa kostnader. 
Andra indikatorer som redovisas är tankförluster under värmesäsong, när de bidrar till över-
värme, samt totalt. Värme direkt från kaminen/pannan redovisas också för värmesäsong samt 
övervärme och totalt. Rökgasförluster är en annan intressant parameter, eftersom de kan vari-
era mycket beroende på driftsförutsättningarna. Antalet starter är en annan intressant parame-
ter eftersom varje start innebär, som det kommer att visa sig, extra emissioner och svårigheter 
att ta omhand restvärme. Medeldriftstid för panna/kamin och pannkretspump är också av in-
tresse därför att pannor behöver en viss driftstid för att fungera bra och pumpens driftstid ska 
stå i rimlig relation till pannans driftstid. Andel pelletsenergi till tank bör också bevakas; de 
av tillverkarna uppgivna andelarna kanske kan gälla under bästa tänkbara driftförhållanden, 
och under kontinuerlig drift. Men vad händer när driftstiden blir en halvtimme, eller i bästa 
fall 1½ timme? Sedan finns det ytterligare två parametrar som är valda att redovisas, nämligen 
tappvarmvattenstraff och värmestraff: Straff utdelas om systemet inte förmår att leverera den 
mängd varmt vatten eller värme som efterfrågas.  
 
Andra parametrar, som också är intressanta i enlighet med Figur 2.8, sida 22, är till exempel 
att huset till stor del är värmt med hjälp av passiv solvärme och andra energikällor. Men efter-
som dessa två energiflöden inte varierar i någon större utsträckning beroende på värmesyste-
mets utformning, redovisas de inte per systemvariant.  
 

2.15 Avgränsningar 
I rapporten studerades en panna och en vattenmantlad kamin. Därmed kan det vara svårt att 
dra några slutsatser om hur stora avvikelser annan utrustning skulle ge, och vad som verkligen 
är pannspecifikt, men det går redan med dessa två eldningsutrustningar att se att de reagerar 
på likartade sätt när samma förändringar görs. Det tyder på att resultaten kan vara generella. 
Arbetsinsatsen bedömdes dessutom som stor, i förhållande till mervärdet av att få redan gene-
rella resultat ännu mer generella, så studien begränsar sig till dessa två utrustningar.  
 
Elbehovet för cirkulationspumpar och dess värmeavgivning har inte beaktats i simuleringen. 
 
Tilluft till panna/kamin kunde tas endera från rummet eller från utsidan och båda har stude-
rats. Skillnaden är, att, med den förra påverkas husets luftomsättning men inte med den sena-
re, samt friskluftstemperaturen till kamin/panna. Att ta förbränningsluften direkt från utsidan 
var mest gynnsamt, varför den användes under det mesta av denna studie, förutom då skillna-
den på val av tilluft studerades. Ibland samverkar flera inställningar till speciella resultat och 
då måste parametrarna varieras och studeras tillsammans; så kallade samvariationer. Samvari-
ationer mellan val av tilluft och andra inställningar har inte gjorts då det inte gick att se några 
sådana tendenser och det därför bedömdes ha liten påverkan av resultatet.  
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En skorsten med 7,5 meters längd användes för båda pannorna och höjden bestämmer till-
sammans med temperaturen ut från pannan självdragsflödet vid stillestånd. Variationer av 
längden hade kunnat ge svar på frågor rörande självdragsförlusters skorstenslängdsberoende, 
men skorstenens längd brukar vara mer styrd av byggnadens höjd och är således inget som 
väljs på frivillig basis. Självdragsförlusterna kan också påverkas av byggnadens tryckförhål-
lande och täthet när förbränningsluften tas inifrån byggnaden. Detta har dock inte simulerats i 
denna studie därför att byggnaders täthet bedömdes vara utanför studiens omfattning, dessut-
om togs tilluft mestadels utifrån, och då har tätheten ingen betydelse.  
 
Ackumulatortankens volym hölls konstant på 751 liter. Många slutsatser är i huvudsak gene-
rella även om en viss grad av volymberoende även förekommer för vissa samband. 
  
Solfångarna hade en area på 10 m2 vilken hölls konstant ihop med dess prestanda. Solfångar-
na styrdes av en differenstermostat (enkel deltaT-reglering). Solvärmens värmeväxling in i 
tank var med hjälp av en 12 meter slinga. Det förekommer mer avancerade solsystem än nyss 
beskrivna, men fokus var på utformning av parametrar som påverkade pannan/kaminens drift-
förhållanden, varför variationer av solkretsen uteslöts. 
 
Av samma skäl som nämnts ovan bereddes tappvarmvatten enbart med hjälp av slingor i tank. 
Det är den vanligaste lösningen i Sverige. 
 
Endast resultat för system med någorlunda rätt inställd reglerutrustning redovisas. En felaktigt 
inställd PID-regulator kan ge upphov till dåligt fungerande system, som i värsta fall havererar. 
Det är utanför denna studies centrala frågeställning att studera felaktigt inställda regulatorers 
betydelse för systemets funktion. Den som byter från en enkel på/av styrning till en mer avan-
cerad flödesstyrning gör det i syftet att öka systemets prestanda. Det är rimligt att förutsätta, 
att regulatorn ställs in för det system, som den ska fungera i. Något annat vore ej heller accep-
tabelt för ägaren till huset: En mycket felaktigt inställd regulator skulle leda till överhettning 
och/eller självsvängningar. Dessutom är det inte säkert att modellen levererar säkra resultat 
eftersom den inte är validerad för detta. Det är ej heller självklart vad som vore gränsen för 
hur mycket fel som skulle kunna tolereras.  

2.16 Automatisering 
Det går att göra alla inställningar direkt i TRNSYS och göra en beräkning i taget med därpå 
följande analys. Varje beräkning av ett testfall tar 3-5 timmar beroende på datorns prestanda. 
Resultaten ska sedan extraheras och sammanställas, analyseras och nya inställningar ska göras 
för nästa beräkning. Det är tidsödande att sköta allt manuellt och risken för att något blir fel är 
stor när tiotals inställningar ska göras före beräkningarna startar och resultatet ska extraheras 
från flera resultatfiler.  

2.16.1 Beräkning enligt schema 
En rationell hantering av beräkningarna bedömdes som nödvändig och en automatiserad rutin 
utvecklades för att kunna använda TRNSYS-modellen för flera på varandra följande beräk-
ningar. Den skrevs i Labview [25] och användargränssnittet finns återgivet i Figur 2.9. 
 
Beräkning enligt schema utfördes enligt följande procedur: Först skrevs alla inställningar ma-
nuellt in i ett excelark för de beräkningarna som skulle utföras. Excelarket sparades med 
samma namn och i samma katalog som TRNSYS-filen, men med annan ändelse (.xls i stället 
för .dck). Sedan startades labviewprogrammet. Excelarket lästes in och när det var klart star-
tades beräkningsrutinen. Beräkningsrutinen läste av en uppsättning inställningar i taget, stop-
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pade in inställningarna i TRNSYS-filen och startade TRNSYS. När TRNSYS var klar lästes 
resultatet av från beräkningen. När alla beräkningar var klara sparades resultaten från alla 
utförda beräkningar tillbaka i ursprungligt excelark.  
 
Det fanns även en del extrafunktionalitet: Programmet gick att köra på flera datorer samtidigt. 
Då tog datorerna en beräkning var och betade av listan gemensamt. En del felhantering före-
kom i programmet: I de fall beräkningen avbröts i förtid på grund av fel, till exempel att anta-
let varningar överskridits (sådant kan ske när beräkningsmodellen under vissa kritiska händel-
ser i testsekvensen har svårt att nå konvergens eller beräkna alla värden) kopierades loggfil 
och resultatfiler över till en felkatalog, så att det efteråt gick att kontrollera vad som hade 
hänt. Funktionalitet fanns också för att kunna avbryta TRNSYS när programmet fastnade i en 
oändligt lång iterationsprocess. Varför TRNSYS fastnar i vissa fall är inte klarlagt, men det 
kan tänkas att externa tillägg, det som kallas ”dynamic link libraries” (.dll), kan vara en bidra-
gande faktor om någon sådan har en intern iteration, som inte har en korrekt felkontroll.  
 

 
Figur 2.9. Användargränssnitt för automatiserad körningsrutin av TRNSYS. 
 

2.16.2 Automatiska optimerande beräkningar 
Utöver ovan beskrivna beräkningar enligt schema utvecklades även en rutin för optimering: 
Ett annat Labviewprogram utgick från en fungerande modell och provade att ändra en eller 
flera inställningar i små steg för att se om det gick att erhålla ett bättre resultat. När en provad 
modell visade sig vara bättre bytte programmet till den nya modellen och fortsatte att optime-
ra utifrån denna. Optimering var en tidsödande verksamhet eftersom varje försök tog 3 till 5 
timmar beroende på dator. Dessutom gick det bara att optimera en modell med hjälp av en 
dator i taget.  
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Denna studie bygger på en kombination av tankearbete och automatiska optimeringar. En del 
uppgifter klarade optimeringsprogrammet av alldeles själv, bara man gav det lite tid, som till 
exempel att finna bästa placeringar av olika in- och utgångar i ackumulatortanken. Andra änd-
ringar bygger på tankearbete, som att byta ut en engivarstyrning till en tvågivardito.  

2.17 Konditionering 
Hela systemet konditionerades genom att beräkna från den första januari och 13 månader 
framåt, det vill säga ett år och januari en gång till, men att bara använda resultatet från februa-
ri till december plus den andra beräkningen av januari. Genom detta förfarande anpassas alla 
initiala temperaturer i hus och utrustning till rådande väder. 
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3 RESULTAT 

3.1 Enbart elpatron 
Modellen konfigurerades med mått och dimensioner för en traditionell treslingors ackumula-
tortank på 750 liter. Panna och solsystem var avslagna. Det enda som var aktiverat var elpa-
tronen. Elpatronen var på 6 kW och termostaten till den var ställd på 60 °C. Övriga valda pa-
rametervärden för ackumulatortanken visas i Tabell 2.9, sida 20, kolumn för ooptimerade 
värden. Resultatet redovisas i Tabell 3.1.  
 
Tabell 3.1. Nyckeltal för enbart elpatron som värmekälla. 
Energi in i hus 
Energislag Värmesä-

song 
[MWh] 

Övervärme 
[MWh] 

Summa 
energi 
[MWh] 

Energi-
kostnad 
[kKr] 

Externa kost-
nader [kKr] 

Summa 
kostnader 
[kKr] 

Pellets   0 0 0 0 
Solfångare - - 0 0 0 0 
Elpatron - - 8,9 13,4 2,4 15,8 
Summa vär-
mesystem 

  8,9 13,4 2,4 15,8 

 
Andra Indikatorer 
Tankförlust 0,5 0,1 0,5    
Pellets direkt 0,0 0,0 0,0    
Rökgasför-
luster 
[MWh] 

Antal star-
ter [-] 

Medeldrift-
tid panna 
[h] 

Medel-
drifttid 
pann-
pump 
[h] 

Pellets 
till tank 
[%] 

Tappvarmvat-
tenstraff 
[kWh] 

Värme-
straff 
[kWh] 

0,3 0 0 0 - 87 2 
 
I tabellen framgår att den totala kostnaden blir 15 800 kr. Kaminen var avslagen, men trots det 
uppstod rökgasförluster, vilket beror på att självdraget i skorsten kylde kaminen som i sin tur 
tog värme från rummet. Tappvatten och värmestraff höll sig inom gränsen för tillåtet (120 
kWh respektive 320 kWh är godkänt). 

3.2 Elpatron och solvärme 
Samma system kördes ånyo, men med solvärmesystemet påslaget, det vill säga med sol och 
elpatron påslagna och pannan avslagen. Valda parametervärden för pannstyrning ges i Tabell 
2.8, sida 19 och för ackumulatortanken i Tabell 2.9 sida 20, ooptimerade värden i båda tabel-
lerna. Resultatet redovisas i Tabell 3.2 nedan. 
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Tabell 3.2. Nyckeltal för ett sol och elpatronsystem. 
Energi in i hus 
Energislag Värmesä-

song 
[MWh] 

Övervär-
me 
[MWh] 

Summa 
energi 
[MWh] 

Ener-
gi-
kost-
nad 
[kKr] 

Externa kostna-
der [kKr] 

Summa 
kostnader 
[kKr] 

Pellets   0 0 0 0 
Solfångare - - 3,3 - - - 
Elpatron - - 7,0 10,5 1,9 12,4 
Summa 
värmesystem 

  10,3 10,5 1,9 12,4 

 
Andra Indikatorer 
Tankförlust 1,1 0,3 1,4    
Pellets direkt 0 0 0    
Rökgasför-
luster 
[MWh] 

Antal star-
ter [-] 

Medel-
drifttid 
panna [h] 

Medel-
drifttid 
pannpump 
[h] 

Pel-
lets 
till 
tank 
[%] 

Tappvarmvatten-
straff 
[kWh] 

Värme-
straff 
[kWh] 

0,3 0 0 0 - 41 3 
 
I tabellen framgår att den totala kostnaden minskar med närapå 3 400 kr tack vare solfångar-
na. Samtidigt ökar tankförlusterna till nästan det dubbla. Tappvattenstraffet minskar ytterliga-
re till hälften av det redan låga värdet. Andra interna värmekällor och passiv solvärme var 
ungefär lika. 

3.3 Kamin, solvärme och elpatron 

3.3.1 Kamin med pumptermostat 
Vattenmantlad kamin konfigurerades enligt följande: Placering i vardagsrum, pannkrets med 
pump som levererade 750 l/h, termisk blandningsventil på ingående vatten till kamin inställd 
på 60 °C, styrning av kamin gjordes med hjälp av den temperaturgivare som fanns på 87 % 
tankhöjd, påslag av kamin skedde vid 62,6 °C och avslag vid 70 °C. Pannpump slog på när 
utgående vatten från kamin höll 60 °C och av vid 59 °C. Resultatet redovisas i Tabell 3.3. 
 
Summa energi ökade markant för detta system till totalt 17,7 MWh för värmesystemet och det 
mest uppseendeväckande är att pelletåtgången blev 12,5 MWh, trots att den bara ersatte 5 
MWh el: Användningen av elpatronen minskade nämligen från 7,0 till 1,8 MWh det vill säga 
drygt 5 MWh. Energikostnaderna (inklusive externa kostnader) minskade från 12 400 till  
10 500 kr/år. Endast 27 % av pelletsenergin nådde tanken. Rökgasförlusterna är en stor del av 
förklaringen ihop med en stor mängd värme direkt från kaminen. Om syftet är att ersätta el-
energi med pelletsenergi är en rest på 1,8 MWh inte tillräckligt nära noll. Systemet fungerade 
uppenbarligen inte optimalt.  
 
Vid närmare analys av resultatet visade det sig att 4,3 MWh värme togs från ackumulatortan-
ken till kaminen, det vill säga åt fel håll. Pannpumpen gick längre än pannan: 4 timmar mot  
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knappt en timme. Förklaringen är, att pumptermostaten skulle slå av vid 59 °C. Eftersom det 
inte fanns något annat villkor för om pumpen skulle vara på eller av, fortsatte pumpen hämta 
vatten i mitten av tanken när kaminen slog av. Det vattnet var varmt så termostaten reagerade 
inte utan vattnet gick in i kaminen, som kylde av vattnet lite och lämnade tillbaka det något 
kallare till tanken; blandventilen var inställd på 60 °C. Pannkretsen fortsatte att hämta vatten 
från tanken ända tills tanktemperaturen hade sjunkit till under 59 °C. Denna felfunktion har 
också uppträtt och rapporterats under laboratoriemätningar av Persson [5].  
 
Tabell 3.3. Nyckeltal för ett kamin-, sol- och elpatronsystem. 
Energi in i hus 
Energislag Värmesä-

song 
[MWh] 

Övervärme 
[MWh] 

Summa 
energi 
[MWh] 

Energi-
kostnad 
[kKr] 

Externa kost-
nader [kKr] 

Summa 
kostnader 
[kKr] 

Pellets   12,5 6,3 1,0 7,2 
Solfångare - - 3,4 - - - 
Elpatron - - 1,8 2,8 0,5 3,3 
Summa vär-
mesystem 

  17,7 9,0 1,5 10,5 

 
Andra Indikatorer 
Tankförlust 1,1 0,3 1,4    
Pellets direkt 2,7 1,2 3,9    
Rökgasför-
luster 
[MWh] 

Antal star-
ter [-] 

Medeldrift-
tid panna 
[h] 

Medel-
drifttid 
pann-
pump [h] 

Pellets 
till tank 
[%] 

Tappvarmvat-
tenstraff 
[kWh] 

Värme-
straff 
[kWh] 

4,1 1627 0:55 4:14 27 67 4 
 
 
Pannan fungerade som en radiator, vilket också förklarar en del av de höga skorstensförlus-
terna och värmemängden som lämnade pannan till rummet blev närapå 4 MWh. Det går att se, 
att kaminen hade en medeldrifttid på knappt en timme i taget, vilket är i minsta laget; 1,5 
timmar rekommenderades som kortaste drifttid i monteringsanvisningen. 

3.3.2 Kamin med pumpförregling 
Samma vattenmantlade kamin användes, men pumpen stängdes av direkt när kaminen eldade 
ned. Inga förändringar för övrigt jämfört med avsnitt 3.3.1. Resultatet redovisas i Tabell 3.4 
nästa sida. 
 
Den totala summakostnaden minskade för detta system: (8 800 kr mot 10 500 kr), framförallt 
därför att åtgången av pellets minskade med närapå hälften (6,7 MWh i stället för 12,5 MWh). 
Antalet starter minskade också med 2/3 och pannkretspumpen gick kortare tid än pannan. 
Medeldrifttiden för pannan ökade, vilket var bättre än tidigare. Och energin från ackumulator-
tanken till kaminen var nu nere på 0,0 MWh. Men det skedde på bekostnad av ökad elpatron-
användning (2,8 istället för 1,8 MWh). 
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Tabell 3.4. Nyckeltal för ett system med pumpförregling. 
Energi in i hus 
Energislag Värmesä-

song 
[MWh] 

Övervärme 
[MWh] 

Summa 
energi 
[MWh] 

Energi-
kostnad 
[kKr] 

Externa kost-
nader [kKr] 

Summa 
kostnader 
[kKr] 

Pellets   6,7 3,4 0,5 3,9 
Solfångare - - 3,1 - - - 
Elpatron - - 2,8 4,1 0,7 4,9 
Summa vär-
mesystem 

  12,6 7,5 1,3 8,8 

 
Andra Indikatorer 
Tankförlust 1,2 0,3 1,5    
Pellets direkt 1,0 0,1 1,1    
Rökgasför-
luster 
[MWh] 

Antal star-
ter [-] 

Medeldrift-
tid panna 
[h] 

Medel-
drifttid 
pann-
pump [h] 

Pellets 
till tank 
[%] 

Tappvarmvat-
tenstraff 
[kWh] 

Värme-
straff 
[kWh] 

1,5 539 1:19 0:51 54 29 5 
 

3.3.3 Kamin med pumpeftergångtid 
Det fanns mycket värme kvar i kaminen när den slog av. Här provades en förregling där 
pannpumpen fick gå en begränsad stund efter det att kaminen stänger av. Pannpump slog på 
som vanligt när utgående vatten från kamin höll 60 °C och av vid 59 °C, men den fick gå max 
15 minuter efter kaminen påbörjat stoppsekvensen. Pannpump levererade 750 l/h, termisk 
blandningsventil på ingående vatten till kamin inställd på 60 °C, påslag av kamin skedde vid 
63,4 °C och avslag vid 70 °C. Samma vattenmantlade kamin användes och förutsättningarna 
var i övrigt identiska med avsnitt 3.3.2 ovan. Resultatet redovisas i Tabell 3.5 nästa sida. 
 
Med eftergångtid på pannpumpen ändrades summa kostnader något till det bättre. Det går att 
se, att värmen direkt från kaminen minskade med 0,2 MWh och rökgasförlusterna med 0,1 
MWh, vilket gjorde att mer av pelletsenergin gick in i tanken. Dessutom var det inte heller här 
något problem med energiflöde från ackumulatortanken till kaminen; det var fortfarande nere 
på 0,0 MWh. Men driftstiden var fortfarande för kort och elpatronen användes fortfarande för 
mycket. 
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Tabell 3.5. Nyckeltal för ett system med pumpeftergångtid. 
Energi in i hus 
Energislag Värmesä-

song 
[MWh] 

Övervärme 
[MWh] 

Summa 
energi 
[MWh] 

Energi-
kostnad 
[kKr] 

Externa kost-
nader [kKr] 

Summa 
kostnader 
[kKr] 

Pellets   6,5 3,2 0,5 3,7 
Solfångare - - 3,1 - - - 
Elpatron - - 2,8 4,2 0,8 4,9 
Summa vär-
mesystem 

  12,4 7,4 0,8 8,7 

 
Andra Indikatorer 
Tankförlust 1,2 0,3 1,5    
Pellets direkt 0,9 0,1 0,9    
Rökgasför-
luster 
[MWh] 

Antal star-
ter [-] 

Medeldrift-
tid panna 
[h] 

Medel-
drifttid 
pann-
pump [h] 

Pellets 
till tank 
[%] 

Tappvarmvat-
tenstraff 
[kWh] 

Värme-
straff 
[kWh] 

1,4 526 1:19 0:56 59 26 4 
 

3.3.4 Kamin med temperaturgivare 2 % av tankhöjd ovanför pannframledning 
I fallen som är beskrivna ovan kunde det hända att elpatronen startade före kaminen på grund 
av att elpatronen var placerad på 68 höjd-% och temperaturgivaren för pannstyrningen på 87 
höjd-%. Detta var inte helt lyckat eftersom målet var att kaminen skulle gå i första hand. Av 
den anledningen flyttades temperaturgivaren för kaminen till 58 %, det vill säga 2 höjd-% 
ovanför laddreturen (vilken satt på 56 höjd-%), i övrigt lika förutsättningarna som i avsnitt 
3.3.3 ovan. Resultatet blev, att kaminen slogs på och av hela tiden och med en pumpefter-
gångtid på 15 minuter blev det överhettning i kaminen. Försöket avbröts i förtid. Med termo-
stat utan förreglingar (andra villkor) fungerade det dock, vilket redovisas nedan, i Tabell 3.6, 
nästa sida. 
 
Summakostnaden var oförändrade och elpatronens elförbrukning minskade med detta system 
till 0 mot tidigare 2,8 MWh, men antalet starter ökade, medeldriftiden minskade och andelen 
pelletsenergi till tank sjönk. Dessa effekter kan förklaras med tidigare redovisade brister med 
termostat utan eftergångtidsbegränsning. Medeldrifttiden behövde också öka. 
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Tabell 3.6. Nyckeltal för ett system med temperaturgivare 2 % av tankhöjd ovanför pannfram-
ledning. 
Energi in i hus 
Energislag Värmesä-

song 
[MWh] 

Övervärme 
[MWh] 

Summa 
energi 
[MWh] 

Energi-
kostnad 
[kKr] 

Externa kost-
nader [kKr] 

Summa 
kostnader 
[kKr] 

Pellets   15,0 7,5 1,2 8,7 
Solfångare - - 3,2 - - - 
Elpatron - - 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa vär-
mesystem 

  18,2 7,5 1,2 8,7 

 
Andra Indikatorer 
Tankförlust 1,2 0,3 1,5    
Pellets direkt 3,4 1,2 4,7    
Rökgasför-
luster 
[MWh] 

Antal star-
ter [-] 

Medeldrift-
tid panna 
[h] 

Medel-
drifttid 
pann-
pump [h] 

Pellets 
till tank 
[%] 

Tappvarmvat-
tenstraff 
[kWh] 

Värme-
straff 
[kWh] 

4,2 1309 1:17 6:31 32 11 2 
 

3.3.5 Kamin med temperaturgivarplacering i höjd med pannframledning 
Försök gjordes med att placera temperaturgivaren i höjd med pannframledningen (det vill 
säga det kalla röret) på 54 höjd-%, i övrigt lika förutsättningarna som i avsnitt 3.3.4 ovan. 
Även denna gång blev resultatet med en pumpeftergångtid på 15 minuter att kaminen slogs på 
och av hela tiden med överhettning i kaminen som följd. Försöket avbröts i förtid. Med ter-
mostat utan förreglingar fungerade det. Resultatet redovisas i Tabell 3.7. 
 
Tabell 3.7. Nyckeltal när temp.givare är satt i höjd med pannframledning. 
Energi in i hus 
Energislag Värmesä-

song 
[MWh] 

Övervärme 
[MWh] 

Summa 
energi 
[MWh] 

Energi-
kostnad 
[kKr] 

Externa kost-
nader [kKr] 

Summa 
kostnader 
[kKr] 

Pellets   15,0 7,5 1,2 8,7 
Solfångare - - 3,1 - - - 
Elpatron - - 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa vär-
mesystem 

  18,1 7,5 1,2 8,7 

 
Andra Indikatorer 
Tankförlust 1,2 0,3 1,5    
Pellets direkt 3,5 1,2 4,7    
Rökgasför-
luster 
[MWh] 

Antal star-
ter [-] 

Medeldrift-
tid panna 
[h] 

Medel-
drifttid 
pann-
pump [h] 

Pellets 
till tank 
[%] 

Tappvarmvat-
tenstraff 
[kWh] 

Värme-
straff 
[kWh] 

4,0 1304 1:17 6:40 32 11 2 
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Endast marginella förändringar; elpatronens elförbrukning var fortfarande 0 MWh. Det var 
fortfarande många starter, för kort medeldriftstid och liten mängd pelletsenergi till tank. 

3.3.6 Kamin med dubbla temperaturgivare 
Ett sätt att öka medeldrifttiden är att använda dubbla temperaturgivare för kaminstyrningen.  
 
Den övre temperaturgivaren styr påslag av kaminen och den placeras i höjd med inloppet för 
den övre tappvarmvattenslingan, så att tillgången på varmvatten kan garanteras enligt BBR 
[26], [27]. Avslag av kamin sker på den nedre temperaturgivarens temperatur. Påslagstempe-
ratur avgörs av tillgänglig ackumulatortanksvolym för den övre slingan samt slinglängd. I 
detta fall justerades slingans inloppshöjd så att slingan hade 280 liter vatten tillgängligt. 280 
liter tillgänglig volym motsvarar en inloppshöjd på 63 höjd-%. Slingan var 12 meter och 
påslagstemperaturen blev 63,4 °C  
 
Avslagstemperatur styrs på den nedre temperaturgivaren. Den nedre temperaturgivaren place-
rades 250 liter längre ned i volymen, där även pannreturen sattes. Samma avslagstemperatur 
(70 °C) som tidigare användes. Driftsförutsättningarna var i övrigt desamma som i avsnitt 
3.3.5 ovan. Resultatet redovisas i Tabell 3.8. 
 
Tabell 3.8. Nyckeltal för ett system med dubbla temperaturgivare. 
Energi in i hus 
Energislag Värmesä-

song 
[MWh] 

Övervärme 
[MWh] 

Summa 
energi 
[MWh] 

Energi-
kostnad 
[kKr] 

Externa kost-
nader [kKr] 

Summa 
kostnader 
[kKr] 

Pellets   10,6 5,3 0,8 6,1 
Solfångare - - 2,9 - - - 
Elpatron - - 0,4 0,6 0,1 0,8 
Summa vär-
mesystem 

  13,9 6,0 1,0 6,9 

 
Andra Indikatorer 
Tankförlust 1,3 0,3 1,7    
Pellets direkt 1,4 0,1 1,5    
Rökgasför-
luster 
[MWh] 

Antal star-
ter [-] 

Medeldrift-
tid panna 
[h] 

Medel-
drifttid 
pann-
pump [h] 

Pellets 
till tank 
[%] 

Tappvarmvat-
tenstraff 
[kWh] 

Värme-
straff 
[kWh] 

2,1 720 1:30 1:12 56 23 7 
 
Med dubbla givare minskade driftkostnaden ytterligare. Antalet starter minskades ånyo och 
mängden pelletsenergi till tank närapå fördubblades. Dock användes fortfarande en liten 
mängd el, vilket signalerar att höjdskillnaden/temperaturskillnaden mellan givaren som styr 
elpatronen och givaren som startar pannan var för liten. Medeldrifttiden för kaminen låg pre-
cis på minsta godkända gångtid från tillverkaren.  

3.3.7 Nedre tappvarmvatten- och solslinga 
Här justerades utlopp för tappvarmvattenförvärmningsslinga och inlopp för solslinga från 58 
höjd-% till 49 höjd-%; vilket var 5 % under där pannan hämtar sitt vatten, så att soldelen av-
gav sin värme i den nedre delen av tanken och tappvarmvattenförvärmningsslingan hämtade 
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solvärme. Övre tappvarmvattenslingan var kvar med inloppet på 280 liter tillgänglig volym, 
vilket motsvarade 63 höjd-%. Övre tappvarmvattenslingan och systemet i övrigt var identiskt 
med förutsättningarna i avsnitt 3.3.6 ovan. Resultatet redovisas i Tabell 3.9. 
 
Tabell 3.9. Nyckeltal; optimerad placering av nedre tappvarmvatten- och solslinga. 
Energi in i hus 
Energislag Värmesä-

song 
[MWh] 

Övervärme 
[MWh] 

Summa 
energi 
[MWh] 

Energi-
kostnad 
[kKr] 

Externa kost-
nader [kKr] 

Summa 
kostnader 
[kKr] 

Pellets   10,2 5,1 0,8 5,9 
Solfångare - - 3,0 - - - 
Elpatron - - 0,4 0,6 0,1 0,8 
Summa vär-
mesystem 

  13,7 5,8 0,9 6,7 

 
Andra Indikatorer 
Tankförlust 1,3 0,3 1,7    
Pellets direkt 1,3 0,1 1,4    
Rökgasför-
luster 
[MWh] 

Antal star-
ter [-] 

Medeldrift-
tid panna 
[h] 

Medel-
drifttid 
pann-
pump [h] 

Pellets 
till tank 
[%] 

Tappvarmvat-
tenstraff 
[kWh] 

Värme-
straff 
[kWh] 

2,0 682 1:31 1:31 57 29 6 
 
Med en optimerad placering av tappvarmvattenförvärmningsslinga och solslinga sjönk sy-
stemdriftkostnaden ytterligare hundra kronor, i övrigt inga stora förändringar 

3.3.8 Värmeanslutningar till tank 
Genom att förflytta värmesystemets anslutningar i ackumulatortanken gick det att förändra 
systemets uppförande. De gamla höjderna var optimerade enligt ett normalt radiatorsystem 
med 55 °C framledningstemperatur och 45 °C returledningstemperatur [28]. I detta hus an-
vänds golvvärme med lägre temperaturer i fram- och returledning.  Framledningen för pellet-
värmt vatten flyttades från 90 till 80 höjd-%, framledningen för solvärmt vatten från 60 till 50 
höjd-% och returen från 42 till 25 höjd-%. Resultatet redovisas i Tabell 3.10 nästa sida. 
 
Med förändrade värmeanslutningshöjder minskade den totala kostnadssumman med ytterliga-
re nästan 1 000 kronor, medeldrifttiden förlängdes med nästan en timme och antalet starter 
minskade till cirka 350, vilket var närapå en halvering. Mängden värme direkt från panna 
minskade.  
 
Detta system är det bästa av de redovisade som är möjligt att beställa idag; allt är lagervaror, 
förutom ackumulatortanken, där placering av givare, in och utlopp kan kräva specialbeställ-
ning. Noteras kan dock, att i detta fall optimerades systemet för golvvärme i ett välisolerat 
hus. Med andra uppvärmningssystem och andra laster hade optimeringen sett annorlunda ut.   
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Tabell 3.10. Nyckeltal vid optimerad placering av värmeanslutningar. 
Energi in i hus 
Energislag Värmesä-

song 
[MWh] 

Övervärme 
[MWh] 

Summa 
energi 
[MWh] 

Energi-
kostnad 
[kKr] 

Externa kost-
nader [kKr] 

Summa 
kostnader 
[kKr] 

Pellets   9,6 4,8 0,8 5,6 
Solfångare - - 2,9 - - - 
Elpatron - - 0,2 0,3 0,0 0,3 
Summa vär-
mesystem 

  12,7 5,1 0,8 5,9 

 
Andra Indikatorer 
Tankförlust 1,4 0,3 1,8    
Pellets direkt 0,9 0,1 0,9    
Rökgasför-
luster 
[MWh] 

Antal star-
ter [-] 

Medeldrift-
tid panna 
[h] 

Medel-
drifttid 
pann-
pump [h] 

Pellets 
till tank 
[%] 

Tappvarmvat-
tenstraff 
[kWh] 

Värme-
straff 
[kWh] 

1,4 345 2:31 2:09 70 24 8 
 

3.3.9 Blandningsventil 
Om temperaturen för pannkretsens blandningsventil höjs kommer varmare vatten att lämna 
kaminen vilket borde innebära att mer energi kan sparas i tanken. Som en följd därav borde 
det bli färre starter och längre gångtider. Till nackdelarna hör att kaminen kommer att bli 
varmare, vilket kan påverka mängden värme direkt ut i rummet och rökgasförlusterna. Pann-
blandventilen ändrades till 75 °C istället för 60 °C. I övrigt lika som i avsnitt 3.3.8 ovan. Re-
sultatet redovisas i Tabell 3.11. 
 
Tabell 3.11. Nyckeltal vid ändrad blandningsventiltemperatur. 
Energi in i hus 
Energislag Värmesä-

song 
[MWh] 

Övervärme 
[MWh] 

Summa 
energi 
[MWh] 

Energi-
kostnad 
[kKr] 

Externa kost-
nader [kKr] 

Summa 
kostnader 
[kKr] 

Pellets   9,6 4,8 0,8 5,5 
Solfångare - - 2,9 - - - 
Elpatron - - 0,2 0,3 0,1 0,4 
Summa vär-
mesystem 

  12,7 5,1 0,8 5,9 

 
Andra Indikatorer 
Tankförlust 1,5 0,3 1,8    
Pellets direkt 0,9 0,1 1,0    
Rökgasför-
luster 
[MWh] 

Antal star-
ter [-] 

Medeldrift-
tid panna 
[h] 

Medel-
drifttid 
pann-
pump [h] 

Pellets 
till tank 
[%] 

Tappvarmvat-
tenstraff 
[kWh] 

Värme-
straff 
[kWh] 

1,4 274 3:05 2:43 70 37 10 
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Summa kostnader var oförändrade. De ökade förlusterna på grund av varmare kamin kompen-
serades uppenbarligen med att kaminen inte behövde starta lika ofta; antalet starter minskade 
med cirka 20 % och medeldrifttiden ökade med ytterligare en halvtimme. Resten var ganska 
lika. 

3.3.10 På- och avslagstemperatur för pannpump 
Om på- och avslagstemperaturen för cirkulationspumpen i pannkretsens höjs kommer man att 
undvika att en del mindre varmt vatten hamnar i ackumulatortankens översta del. Därmed 
borde skiktningen förbättras och mer värme kunna lagras, vilket ger längre gångtider och färre 
starter. En eventuell nackdel kan vara, att mer värme blir kvar i vattenmantlingen efter ne-
deldning, men idén var värd att prova. Av den anledningen höjdes på- och avslagstemperatu-
ren till 80 respektive 79 °C mot tidigare 60 respektive 59 °C (placering av givaren på pann-
vattnets utgång). Allt annat lika som i avsnitt 3.3.9 ovan. Resultatet redovisas i Tabell 3.12. 
 
Tabell 3.12. Nyckeltal för ett system med förhöjd på- och avslagstemperatur för pannkrets-
pump. 
Energi in i hus 
Energislag Värmesä-

song 
[MWh] 

Övervärme 
[MWh] 

Summa 
energi 
[MWh] 

Energi-
kostnad 
[kKr] 

Externa kost-
nader [kKr] 

Summa 
kostnader 
[kKr] 

Pellets   9,6 4,8 0,8 5,6 
Solfångare - - 2,8 - - - 
Elpatron - - 0,2 0,3 0,1 0,4 
Summa vär-
mesystem 

  12,6 5,1 0,8 5,9 

 
Andra Indikatorer 
Tankförlust 1,5 0,3 1,9    
Pellets direkt 0,9 0,1 0,9    
Rökgasför-
luster 
[MWh] 

Antal star-
ter [-] 

Medeldrift-
tid panna 
[h] 

Medel-
drifttid 
pann-
pump [h] 

Pellets 
till tank 
[%] 

Tappvarmvat-
tenstraff 
[kWh] 

Värme-
straff 
[kWh] 

1,3 250 3:22 2:49 72 46 8 
 
Resultatet uppvisar marginella skillnader jämfört med avsnitt 3.3.9 ovan; medeldriftstiden 
ökade med 9 % och antalet starter minskade med 9 %, vilket tidigare visat sig bra. Mängden 
pelletsenergi till tank ökade också marginellt medan mängden pellets var oförändrad jämfört 
med avsnitt 3.3.9 ovan.  

3.3.11 Kaminavslagstemperatur 
Inställningarna från avsnitt 3.3.10 ovan behölls med tanke på antal starter och medeldrifttiden. 
En hypotes, som fanns kvar att testa, var att om kaminens avslagstemperatur kunde sänkas 
skulle den kunna slå av lite tidigare de dagar när solvärmen laddade samtidigt som kaminen, 
vilket i så fall skulle innebära att solvärmen kunde leverera lite mer energi. Kaminens avslags-
temperatur sänktes av den anledningen på prov till 63,5 °C, strax ovanför påslagstemperaturen 
63,4 °C, I övrigt lika som i avsnitt 3.3.10 ovan. Resultatet redovisas i Tabell 3.13. 
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Tabell 3.13. Nyckeltal för ett system med sänkt avslagstemperatur för panna. 
Energi in i hus 
Energislag Värmesä-

song 
[MWh] 

Övervärme 
[MWh] 

Summa 
energi 
[MWh] 

Energi-
kostnad 
[kKr] 

Externa kost-
nader [kKr] 

Summa 
kostnader 
[kKr] 

Pellets   9,5 4,8 0,8 5,5 
Solfångare - - 2,8 - - - 
Elpatron - - 0,2 0,3 0,1 0,4 
Summa vär-
mesystem 

  12,6 5,1 0,8 5,9 

 
Andra Indikatorer 
Tankförlust 1,5 0,3 1,8    
Pellets direkt 0,8 0,0 0,9    
Rökgasför-
luster 
[MWh] 

Antal star-
ter [-] 

Medeldrift-
tid panna 
[h] 

Medel-
drifttid 
pann-
pump [h] 

Pellets 
till tank 
[%] 

Tappvatten-
straff 
[kWh] 

Värme-
straff 
[kWh] 

1,3 261 3:13 2:36 72 46 8 
 
Mängden pellets minskade med 1 % och solenergin ökade med 2 %, vilket är så små skillna-
der att de inte märks i de avrundade värden, som presenteras här, men inga stora skillnader 
jämfört med systemet innan. Antalet starter för kaminen ökade också något men var fortfa-
rande bättre än i avsnitt 3.3.9, sida 37. Med dessa åtgärder hade systemet fortfarande en kost-
nad på 5 900 kronor, vilket var lika som i avsnitt 3.3.8, sida 36, men med den skillnaden att 
antalet starter har sjunkit med 25 % och kaminen gick en trekvart längre per gång. 

3.3.12  Minskat pannpumpflöde, restvärme och avslagstemperatur 
Här testades en idé som gick ut på att om man sänker pannpumpsflödet så borde vattnet som 
kommer tillbaka till ackumulatortanken ha en högre temperatur vilket då borde innebära mer 
energi lagrad per start, d.v.s. ännu längre drifttider och färre starter. Ett flöde på 500 l/h pro-
vades i stället för 750 l/h som tidigare, i övrigt lika som i avsnitt 3.3.11 ovan. Resultatet redo-
visas i Tabell 3.14, nästa sida. 
 
Kostnadssumman minskade med 100 kronor. Antalet starter minskade med ytterligare 3 % 
och drifttiden ökade med 3 %, men det blev inga stora förändringar i övrigt. Den ökade tem-
peraturen i tanken gör att tankförlusterna också ökade något, men tankens värmeförlustkoeffi-
cient är cirka 3,4 W/K, vilket motsvarar en mycket välisolerad tank (ungefär hälften så stora 
förluster, som är normalt för ackumulatortankar med mineralullsisolering [18]). 
 
Det gick inte att sänka kostnaderna ytterligare med en diskret pannpumpsstyrning (det vill 
säga en som slog på eller av pannpumpen). Ytterligare försök gjordes att minska flödet, en 
restvärmefunktion testades (se mer om funktionen nedan) och avslagstemperatur ändrades. 
Parametrarna ändrades var och en för sig och kombinerade, men ingen konfiguration fungera-
de bättre än systemet som presenterades i avsnitt 3.3.11, ovan. Värt att notera är att systemet 
var känsligt: Även om det här systemet fungerade kan det var svårt att få system med snarlika 
inställningar att fungera; många av åtgärderna som hade införts, ökade temperaturen från pan-
nan. Ytterligare sänkningar av flöden och ökningar av blandningstemperaturer gick inte att 
göra, för att det började koka i pannan.  
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Tabell 3.14. Nyckeltal för ett system med sänkt pannpumpsflöde. 
Energi in i hus 
Energislag Värmesä-

song 
[MWh] 

Övervärme 
[MWh] 

Summa 
energi 
[MWh] 

Energi-
kostnad 
[kKr] 

Externa kost-
nader [kKr] 

Summa 
kostnader 
[kKr] 

Pellets   9,5 4,8 0,8 5,5 
Solfångare - - 2,8 - - - 
Elpatron - - 0,2 0,3 0,1 0,4 
Summa vär-
mesystem 

  12,5 5,0 0,8 5,8 

 
Andra Indikatorer 
Tankförlust 1,6 0,3 1,9    
Pellets direkt 0,8 0,0 0,9    
Rökgasför-
luster 
[MWh] 

Antal star-
ter [-] 

Medeldrift-
tid panna 
[h] 

Medel-
drifttid 
pann-
pump [h] 

Pellets 
till tank 
[%] 

Tappvarmvat-
tenstraff 
[kWh] 

Värme-
straff 
[kWh] 

1,3 252 3:18 2:45 73 56 8 
 

3.3.13 PID-reglering av pannpumpflöde 
Ett sätt att höja medeltemperaturen i vattnet från kaminen och därigenom få in mer energi i 
ackumulatortanken per eldningstillfälle är att reglera pannpumpsflödet, så att pumpen skapade 
lägre flöden innan pannkroppen blivit riktigt varm. En PID-regulator sattes in för att reglera 
pannkretspumpen och måltemperaturen ställdes på 90 °C, vilket var den högsta temperatur 
som bedömdes rimlig utan risk för lokal kokning i kaminen. Pannpumpen kunde därmed re-
gleras mellan 0 och 750 l/h. I övrigt lika förutsättningar som i avsnitt 3.3.11, sida 38. Resulta-
tet redovisas i Tabell 3.15. 
 
Tabell 3.15. Nyckeltal för ett system med PID-reglering av pannkretspump. 
Energi in i hus 
Energislag Värmesä-

song 
[MWh] 

Övervärme 
[MWh] 

Summa 
energi 
[MWh] 

Energi-
kostnad 
[kKr] 

Externa kost-
nader [kKr] 

Summa 
kostnader 
[kKr] 

Pellets   9,5 4,8 0,8 5,0 
Solfångare - - 2,9 - - - 
Elpatron - - 0,1 0,2 0,0 0,2 
Summa vär-
mesystem 

  12,5 4,9 0,8 5,7 

 
Andra Indikatorer 
Tankförlust 1,5 0,3 1,9    
Pellets direkt 0,8 0,1 0,9    
Rökgasför-
luster 
[MWh] 

Antal star-
ter [-] 

Medeldrift-
tid panna 
[h] 

Medel-
drifttid 
pann-
pump [h] 

Pellets 
till tank 
[%] 

Tappvarmvat-
tenstraff 
[kWh] 

Värme-
straff 
[kWh] 

1,3 262 3:12 2:54 73 46 8 
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Med PID-reglering kom 73 % av pelletsenergin till tanken, vilket var lika som i avsnitt 3.3.12, 
sida 39, men med skillnaden att detta system var betydligt säkrare; pumpstyrningen såg till att 
överhettning med kokning som följd aldrig uppstod samtidigt som tanken fick ordentligt 
varmt vatten. Total summa kostnader och övriga indikatorer bibehölls i stort sett oförändrade.  

3.3.14 Restvärme från kamin 
Ett sätt att ytterligare få in mer värmeenergi i tanken vid varje tillfälle som kaminen startade 
och därmed ökad drifttid testades: När den vanliga laddningen var klar och pumpen hade sla-
git av var det fortfarande mycket värme kvar i kaminen; värme som inte riktigt höll 90 °C, 
men som ändå kunde vara ett tillskott till värmesystemet. Ett sätt att ta tillvara värmen var, att 
överföra restvärmen till nedre delen av tanken med hjälp av en omkopplingsbar laddkrets och 
köra pumpen en stund tills det inte fanns mer värme att ladda över. Pannkretsen försågs så-
lunda med ventiler så att den kunde ladda både övre delen av tanken och den nedre. Under 
normal drift laddade den som vanligt i den övre delen av tanken. Pumpstyrning var som tidi-
gare PID-reglerad. Denna konfiguration var identisk med de optimerade värdena som presen-
terades som valda parametervärden för pannstyrning som finns i Tabell 2.8, sida 19 och för 
ackumulatortanken i Tabell 2.9, sida 20. Resultatet redovisas i Tabell 3.16. 
 
Tabell 3.16 Nyckeltal för ett system med omhändertagande av restvärme från kamin. 
Energi in i hus 
Energislag Värmesä-

song 
[MWh] 

Övervärme 
[MWh] 

Summa 
energi 
[MWh] 

Energi-
kostnad 
[kKr] 

Externa kost-
nader [kKr] 

Summa 
kostnader 
[kKr] 

Pellets   9,0 4,5 0,7 5,2 
Solfångare - - 2,7 - - - 
Elpatron - - 0,1 0,2 0,0 0,2 
Summa vär-
mesystem 

  11,8 4,7 0,7 5,4 

 
Andra Indikatorer 
Tankförlust 1,6 0,3 1,9    
Pellets direkt 0,4 0,0 0,5    
Rökgasför-
luster 
[MWh] 

Antal star-
ter [-] 

Medeldrift-
tid panna 
[h] 

Medel-
drifttid 
pann-
pump [h] 

Pellets 
till tank 
[%] 

Tappvarmvat-
tenstraff 
[kWh] 

Värme-
straff 
[kWh] 

1,1 252 3:10 2:52 84 45 10 
 
Pelletsbehovet minskade med ytterligare 5 % jämfört med enbart PID-reglering och mängden 
pelletsenergi till tank var nu uppe i 84 %. I pengar räknat, med en summakostnad på 5 400 
kronor, minskade den totala summakostnaden med 300 kronor jämfört med resultaten i Tabell 
3.15.  
 
Den främsta skillnaden var att mängden direktvärme från kaminen minskade med ungefär 
hälften, rökgasförlusterna minskade också med 18 %, men i energi räknat blir det mer margi-
nellt; 0,2 MWh. Antalet starter minskade också med 4 %. 
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Om detta system jämförs med det bästa systemet som är möjligt att beställa idag, beskrivet i 
avsnitt 3.3.8, sida 36, går det att konstatera att en mer avancerad pannkrets skulle kunna göra 
det möjligt att minska summakostnaden från 5 900 till 5 400 kronor; en reduktion på 9 %.  
 
Noteras kan, att detta system gjorde av med ungefär lika mycket pelletsenergi som använd-
ningen av el var i systemet med enbart elpatron i avsnitt 3.1, sida 29 (9,0 respektive 8,9 
MWh). Det betyder att solvärmen lyckades täcka de extra förluster som hör ihop med såväl 
solvärme som pelletsförbränning. 

3.4 Känslighetsanalys optimerat system 

3.4.1 Utan solvärme 
Här undersöktes vad som hände med systemet beskrivet i avsnitt 3.3.14, sida 41, om det kör-
des utan solvärme. Samma PID-reglerade pumpstyrning som tidigare med restvärme till ac-
kumulatortanken efter nedeldning. Resultatet redovisas i Tabell 3.17. 
 
Tabell 3.17 Nyckeltal för ett optimerat system utan solvärme. 
Energi in i hus 
Energislag Värmesä-

song 
[MWh] 

Övervärme 
[MWh] 

Summa 
energi 
[MWh] 

Energi-
kostnad 
[kKr] 

Externa kost-
nader [kKr] 

Summa 
kostnader 
[kKr] 

Pellets   11,0 5,5 0,9 6,4 
Solfångare - - 0,0 - - - 
Elpatron - - 0,1 0,2 0,0 0,2 
Summa vär-
mesystem 

  11,1 5,7 0,9 6,6 

 
Andra Indikatorer 
Tankförlust 1,3 0,2 1,5    
Pellets direkt 0,5 0,1 0,5    
Rökgasför-
luster 
[MWh] 

Antal star-
ter [-] 

Medeldrift-
tid panna 
[h] 

Medel-
drifttid 
pann-
pump [h] 

Pellets 
till tank 
[%] 

Tappvarmvat-
tenstraff 
[kWh] 

Värme-
straff 
[kWh] 

1,2 322 3:03 2:46 85 46 11 
 
De största förändringarna mellan med eller utan solvärme är att utan solvärme ökade pellets-
åtgången med 2,0 MWh, vilket är en ökning på 22 %. Antalet starter ökade med 28 %, till 322 
stycken. Samtidigt minskade tankförlusterna från 1,9 till 1,5 MWh. 

3.4.2 Förbränningsluft från lägenhet 
När pannan tog sin förbränningsluft från lägenheten ökade förbrukningen av pellets med cirka 
0,3 MWh. Detta har dock inte undersökts något mer initierat; alla simuleringar ovan har skett 
med friskluft från utomhus. 

3.4.3 Ändrad blandningsventil 
Det optimerade systemet kördes med en pannblandningventil som hade egenskapen att vara 
ideal; det vill säga, den levererade alltid exakt den temperatur som den var inställd på, (så 
länge kallt och varmt flöde gjorde det möjligt), men inga skillnader på summa kostnader eller 
andra viktiga parametrar kunde urskiljas. 
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3.4.4 Ändrad blandningsventiltemperatur 
Det optimerade systemet kördes med en pannblandningsventiltemperatur på 63 °C, men inga 
skillnader på summa kostnader eller andra viktiga parametrar kunder urskiljas. 

3.4.5 Elpatron 
När elpatronen flyttades ned 3 %, till samma höjd som inloppet på tappvarmvattnets efter-
värmningsslinga, höjdes elförbrukningen med 0,1 MWh till 0,2 MWh och summa kostnader 
med 200 kronor. Detsamma gällde om elpatronens avslagstemperatur höjdes med 5 oK (= 
Kelvin) till 65 °C.  
Om temperaturgivaren istället höjdes med 5 % sänktes elförbrukningen med 0,1 MWh ned till 
0,0 MWh och summa kostnader sjönk med 100 kronor. Inga avgörande skillnader i övrigt. 
Det är naturligtvis möjligt att höja elpatronens placering, men eftersom det varit ett kriterium 
att systemet alltid ska kunna leverera varmvatten, har detta ej vidare undersökts. 

3.4.6 Volymer 
När volym tillgänglig för tappvarmvattnets eftervärmningsslinga ökade med 20 l till 300 l 
ökade den totala kostnaden 100 kronor, och när den minskade med 30 l till 250 l var den tota-
la kostnaden i det närmaste oförändrad. När volymen för pannladdning, (mellan för- och ef-
tervärmningsslingan för varmvatten,) ökade +50 l till 300 l ökade kostnaden med 200 kronor. 
När samma volym minskade med 50 l till 200 l ökade kostnaden med 100 kronor. Detta indi-
kerar att systemet befinner sig nära sitt optimum. 

3.4.7 Pannpumpstyrning 
Ett alternativ, för att slippa en fördyrande PID-regulator för pannpumpsstyrning, skulle kunna 
vara att istället höja flödet och avslagstemperaturen: Återgå till en enkel på/avstyrning, tempe-
raturskillnad mellan in- och utgående vatten till kaminen minskas till 5 oK (Kelvin) genom en 
starkare pump, samtidigt som avslagstemperatur för pannstyrningen höjs till 90 °C. Allt annat 
är lika som i avsnitt 3.3.14, sida 41. Resultatet redovisas i Tabell 3.18. 
 
Tabell 3.18. Nyckeltal för ett högflödessystem. 
Energi in i hus 
Energislag Värmesä-

song 
[MWh] 

Övervärme 
[MWh] 

Summa 
energi 
[MWh] 

Energi-
kostnad 
[kKr] 

Externa kost-
nader [kKr] 

Summa 
kostnader 
[kKr] 

Pellets   9,2 4,6 0,7 5,3 
Solfångare - - 2,3 - - - 
Elpatron - - 0,1 0,2 0,0 0,2 
Summa vär-
mesystem 

  11,7 4,8 0,8 5,6 

 
Andra Indikatorer 
Tankförlust 1,7 0,4 2,0    
Pellets direkt 0,3 0,0 0,4    
Rökgasför-
luster 
[MWh] 

Antal star-
ter [-] 

Medeldrift-
tid panna 
[h] 

Medel-
drifttid 
pann-
pump [h] 

Pellets 
till tank 
[%] 

Tappvarmvat-
tenstraff 
[kWh] 

Värme-
straff 
[kWh] 

1,0 193 4:04 3:40 87 56 13 
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De största förändringarna mellan högflöde och PID-regulator var att antalet starter minskade 
med nästan en fjärdedel, medeldrifttiden ökade med nära en timme, och andelen pelletsenergi 
till tank hamnade på rekordhöga 87 %. Men energin från solfångarna minskade med 0,5 
MWh, (jämför även med avsnitt 3.3.11, sida 38) vilket innebar att det PID-reglerade systemet 
behöll sin position som det kostnadseffektivaste systemet. 

3.5 Laddpanna, solvärme och elpatron 
Modellen konfigurerades om för att testa en laddpanna placerad i tvättstugan (se zon 3, Figur 
2.1,sida 9). Pannan var inställd på 15 kW effekt och av den anledningen valdes 1,5 gånger 
större pannkretspumpsflöde. Endast ett begränsat antal av de ovan redovisade systemen visas i 
Tabell 3.19. 
 

Tabell 3.19. Driftkostnader för olika systemvarianter av laddpanna; elpatron och kamin med 
som jämförelse. 
 Laddpanna, 

summa [kKr] 
Elpatron 

Summa [kKr] 
Kamin 

Summa [kKr] 
Enbart elpatron - 15,8 - 
Elpatron och solvärme - 12,4 - 
El, sol och enkel pumptermostat 10,5 - 10,5 
Pumpförregling 8,2 - 8.8 
Pumpeftergångtid 15 min 8,2 - 8,7 
Temperaturgivare 2 % ovanför 
pannframledning 

8,7 - 8,7 

Temperaturgivare i höjd med 
pannframledning 

Gick ej - 8,7 

Dubbla temperaturgivare 5,5 - 6,9 
Nedre tappvarmvatten- och sol-
slinga optimerade 

5,2 - 6,7 

Värmeanslutningar till tank op-
timerade 

5,2 - 5,9 

Hög temp blandventil 5,5 - 5,9 
Hög på- och avslagstemperatur 
för pump 

5,4 - 5,9 

Låg avslagstemperatur pan-
na/kamin 

5,4 - 5,9 

Lågt pannpumpsflöde 5,4  5,8 
PID-reglering av pannpumps-
flöde 

5,2 - 5,7 

PID med restvärme 4,9 - 5,4 
PID med restvärme, utan sol 5,9 - 6,6 
  
Laddpannan svarade på optimeringarna på ungefär samma sätt som kaminen och uppvisade 
dessutom lägre driftskostnader. De var 0 - 10 procent lägre jämfört med motsvarande system 
för kaminen. Att svaren blev likartade för optimeringarna tyder på att resultaten kan vara ge-
nerella. De lägre driftskostnaderna kan förklaras med att rökgasförlusterna och värme direkt 
från pannan båda var 0,2 – 0,4 MWh lägre. 
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3.6 Emissioner och externa kostnader 

3.6.1 Emissioner för ett år 
Det först redovisade systemet med pelletskaminen påslagen var i avsnitt 3.3.1, sida 30 och det 
optimerade var i avsnitt 3.3.14, sida 41. Emissionerna från dessa två system redovisas i Tabell 
3.20. 
Tabell 3.20. Emissioner från ooptimerat och optimerat system. 
Emission Ooptimerat system Optimerat system 
CO [kg] 27,7 5,1 
NOx [kg] 2,5 2,0 
TOC [kg] 0,58 0,11 
PM [kg] 3,8 3,1 
PM [antal] 2,2 *1018 1,2 *1018 
Starter [antal] 1627 252 
Elpatron [% ] 11 0,1 
 
Även om elpatronen stod för en betydande andel av energin i det ooptimerade systemet fram-
går ändå att samtliga emissioner var större för det ooptimerade systemet. 

3.6.2 Emissioner med hänsyn taget till pelletsåtgång 
Om hänsyn tas till den instoppade pelletsenergin, det vill säga emissioner per MWh pelletse-
nergi, blir resultatet enligt Tabell 3.21. 

Tabell 3.21. Emissioner med hänsyn till pelletsåtgång. 
Emission Ooptimerat system Optimerat system 
CO [kg/MWh] 2,21 0,57 
NOx [kg/MWh] 0,20 0,23 
TOC [kg/MWh] 0,046 0,012 
PM [kg/MWh] 0,30 0,35 
PM [antal/MWh] 1,8 *1014 1,4 *1014 
Starter [antal/MWh] 130 28 
 
Sett på bruttoanvändning av pellets, framgår att koloxid (CO) och oförbrända kolväten (TOC) 
sjönk kraftigt vid optimering, men kväveoxiderna (NOx) och partiklarna (PM) ökade något. 
Det kan framförallt förklaras med att det ooptimerade systemet hade många starter och det är 
då som CO och TOC bildas, medan NOx bara bildas vid varm förbränning. Intressant var 
också att antalet småpartiklar minskade vid optimering, samtidigt som den totala massan öka-
de. Att massan för PM ökade vid optimering kan betyda att den optimerade kaminens partik-
lar försvinner ut genom skorstenen, medan den ooptimerade sotar igen.  
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3.6.3 Emissioner och pelletsenergi till tank 
Om hänsyn även tas till hur mycket av energin i pelletsen, som kom fram till ackumulatortan-
ken, blir resultatet i enlighet med Tabell 3.22. 

Tabell 3.22. Emissioner med hänsyn till nyttiggjord energi. 
Emission Ooptimerat system Optimerat system 
CO [kg/MWh] 8,14 0,68 
NOx [kg/MWh] 0,74 0,27 
TOC [kg/MWh] 0,170 0,014 
PM [kg/MWh] 1,11 0,41 
PM [antal/MWh] 6,7 *1014 1,6 *1014 
Starter [antal/MWh] 478 33 
Fraktion pellet till tank [%] 27 84 
 
I tabellen framgår det, att genom optimering var det möjligt att minska CO-emissionerna med 
12 ggr, NOx med 2,7 ggr, TOC med 12 ggr och PM med 2,7 ggr om man räknar på nyttig 
energi. 

3.6.4 Externa kostnader 
Emissioner omräknade till externa kostnader redovisas i Figur 3.1. Utsläppskostnadernas rela-
tiva kostnader redovisas i Tabell 2.11, sida 23. 
 
 

 
Figur 3.1. Externa kostnader för kamin-, sol- och/eller elpatronsystem. 
 
 
Som framgår sjunker de externa kostnaderna i samband med optimeringarna. Allteftersom 
systemen gör av med mindre el och pellets minskar även utsläppskostnaderna. Koloxid (CO) 
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och oförbrända kolväten (TOC) hade högsta värden hos system med många starter, medans 
kväveoxider (NOx) och partiklar (PM) uppstår under förbränningen och därmed är mer relate-
rade till den totala mängden pellets systemen förbrukade. Den totalt dominerande komponen-
ten för de mer optimerade systemen är partiklarna, vilka utgör cirka 90 % av de totala externa 
kostnaderna.  

3.7 Resultat att eftersträva  
Det fanns några samband mellan faktorer värda en närmare analys, vilka visas i Figur 3.2. 
 

 
Figur 3.2. Samband mellan systemspecifika faktorer och driftskostnad. 
 
Figuren visar värden från tidigare redovisade system med elpatron, sol och vattenmantlad 
pelletskamin. I de fall sol och/eller kamin var avslagna visas tillämpliga y-värden på 0-axeln.  
 
Av figuren framgår att system med lägst energikostnad har långa drifttider för pannan, ett 
fåtal starter samt hög andel av energin i pelletsen avges till ackumulatortanken.  
 
Solvärmeandelen (räknad som andel av total mängd använd energi för varje system) blev vare 
sig mycket bättre eller sämre när systemen optimerades. Dock minskade solvärmetillskottet 
räknat i antal kWh. Systemet med sol och elpatron (relativ kostnad på cirka 0,8 i Figur 3.2) 
uppvisar en högre andel värme från solfångaren, vilket kan tolkas som att solvärmen sparade 
mest i kronor räknat när tillsatsenergin var som dyrast.  
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3.8 Jämförelse före och efter optimering av kaminsystem 
Om systemet i avsnitt 3.3.1, sida 30 jämförs med systemet i avsnitt 3.3.14, sida 41 går det att 
göra vissa iakttagelser. Figur 3.3 visar det optimerade systemet och som jämförelse är även 
flödena från det ooptimerade systemet i avsnitt 3.3.1 inlagda i samma skala. 
 

 
Figur 3.3. Sankeydiagram för optimerat system där även skillnader från ett helt ooptimerat 
system syns. 
 
I figuren framgår att pelletsförbrukningen har minskat rejält (ellips 1). Framförallt har rökgas-
förlusterna minskat (ellips 2) och mängden pelletsenergi till tank ökat (ellips 3), vilket ersatt i 
stort sett all elektricitet till elpatronen (också ellips 3, den lila biten längst ned). Dessutom har 
direktvärmen från kaminen minskat (ellips 4), vilket är att föredra eftersom huset redan har ett 
distributionssystem för värmen.  
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4 DISKUSSION 

4.1.1 Solvärmeandel 
Ett mindre optimerat system med låg andel pelletsenergi till tank skulle ge betydligt högre 
pelletsåtgång utan solvärme: Systemet beskrivet i avsnitt 3.3.14, sida 41 visade att solenergin 
bidrog med 2,7 MWh, men när solvärmen slogs av i avsnitt 3.4, sida 42 sparades en mindre 
mängd, nämligen 2,0 MWh. Att så blev fallet kan förklaras med att solvärmen bidrar med 
energi, som kan ge upphov till höga temperaturer i hela ackumulatortanken. En stor del av 
värmen används till värmesystem och tappvarmvatten så som är avsett, men eftersom tanken 
laddas mest med solvärme när värmebehovet är som minst ökar förlusterna i tank och rör från 
tank på grund av tidvis höga temperaturer. Varma pannor ger också högre värmeförluster på 
samma sätt, men eftersom pannan bara går när tanken hunnit bli så kall att den behöver lad-
das, så blir dessa förluster mindre. Pannan laddar dessutom den övre halvan av tanken, medan 
solvärmen laddar hela tanken, vilket ökar solvärmens förluster. En ökning av pelletsenergi 
från 9,0 till 11,0 MWh när solenergin Inte är igång motsvarar 22 %. Den siffran kan bara sä-
gas gälla det optimerade systemet. Som tidigare visats var många starter och stopp ogynnsamt 
ur kostnadssynpunkt. Det finns därför fog för att säga, att ett mindre optimerat system med 
låg andel pelletsenergi till tank skulle kräva betydligt högre pelletsåtgång utan solvärme.  

4.1.2 Total kostnad 
Priserna för de olika delarna som inbegrips i totalkostnaden kan variera beroende på tid, rum, 
förhandlingsförmåga och vilka antaganden som görs. Även om källorna för använda priser är 
dokumenterade, bör detta hållas i åtanke. Här har den totala summan använts som en ungefär-
lig indikator för att se en trend vid jämförelse mellan olika systemkonfigurationer. Att priset 
på pellets är en tredjedel av priset på el passar bra i sammanhanget, men oavsett energipriser 
och externa kostnader är både el och biobränsle begränsade resurser, därav optimeringen. 

4.1.3 Laddpannans emissionsmodell 
För laddpannan har använts samma emissionsmodell som kaminen på grund av tidsbrist. Hu-
ruvida det är till gagn eller last för laddpannan är okänt, men det som är känt är att båda an-
vänder samma typ av pelletsmatning (de är båda övermatade) och att en stor del av utsläppen 
sker vid start och stopp. De externa kostnaderna är på 10-15 % av pelletskostnaden enligt de 
parameteridentifikationer som är gjorda, de datamodeller som är beräknade och de á-priser 
som refereras till. Även om de externa kostnaderna skulle variera tiotals procent blir det såle-
des ingen stor förändring av totalkostnaden. Det är av den anledningen inte helt fel att använ-
da en annan eldningsutrustnings emissionsmodell om det huvudsakliga syftet med studien är 
att hitta lämpliga utformningar av system och optimera på totalkostnad.  

4.1.4 Avgränsningar 
Hellre några frågor med svar än många frågor utan svar: De avgränsningar, som har gjorts, är 
gjorda för att erhålla ett resultat med tanke på tillgänglig tid för projektet. Trots, men även 
tack vare, avgränsningarna, går det att se vissa tydliga trender i resultatet, sådant som redovi-
sas i slutsatserna. Självklart hade det varit intressant att även se vad som händer med andra 
pannor/kaminer, betydelsen av storleken på ackumulatortanken, andra sätt att växla in sol-
värme, tappvattenautomater med mera; saker som alla är kända att påverka resultatet. Men 
genom att hålla dessa delar i systemet oförändrade gick det att koncentrera sig på driftbeting-
elser för pannan/kaminen och se hur inställningarna bör se ut. Många av dessa driftbetingelser 
är oberoende av faktorer som inte har studerats och är således allmängiltiga. En del andra fak-
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torerna är inte allmängiltiga, som till exempel lämpliga volymer för övre slinga, pannladdning 
och nedre slingor om tankens volym ändras, men det finns fortfarande information att hämta 
ur studien. 

4.1.5 Framtida studier 
Denna studie uppvisar en del intressanta resultat, som till exempel att pannorna behöver långa 
gångtider för att bli effektiva.  
 
Här kan man tänka sig att fortsätta studierna
 

:  

• Känslighet för solvärmeutformning? 
• Vad händer om solinväxlingen sker med externa värmeväxlare och andra solfångarytor?  
• Hur påverkar tappvarmvattenautomater utformningen?  
• Hur ser det ut med andra pannor med andra effekter, mängder vatten i vattenmantlingen, 

start- och stopptider, med mera?  
• Storleken på ackumulatortanken?  
• Hänsyn till andra klimat?  
• Vad händer i andra hus med andra ytor, annan öppenhet och annan isolering? 
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5 SLUTSATSER 

5.1 Generellt 
Pannor och vattenmantlade kaminer kan med fördel användas för att värma småhus; de är 
båda kostnadseffektiva och de externa kostnaderna (de kostnader utsläppen ger upphov till i 
form av hälsoproblem, sämre skördar etcetera) är lägre än för elvärme. Tabell 5.1 visar en 
sammanställning av en eventuell installatörs och kunds alternativ för köp av system med vat-
tenmantlad kamin. Laddpannan utelämnas på grund av att perspektiven blir likartade. 
 

Tabell 5.1. Kundperspektiv vid köp av sol- och pelletssystem baserat på vattenmantlad kamin. 
Kort beskrivning Summakost-

nad [kKr] 
Installationperspektiv Driftperspek-

tiv 
Enbart elpatron 15,8  Dyrt med el 
Elpatron och sol 12,4  Sol spar 3,4 

kKr årligen 
Elpatron, sol och vattenmant-
lad kamin 

10,5 Standardplats för tempera-
turgivare, dålig styrning av 
pannpump 

Många pann-
starter, mycket 
direktvärme, 
fortfarande en 
hel del el 

Pannpumptermostatförreg-
ling 

8,8 Bättre pumpstyrning men 
fortfarande inte bra  

En tredjedel så 
många pann-
starter men 
mer el 

Pannpump med eftergångtid 8,7 En på marknaden bra, fö-
rekommande pannpump-
styrning, men styrning av 
kamin; 
VVS-installatörens norma-
la energivarstyrning av 
panna 

Obetydliga 
skillnader 

Sänkt temperaturgivarplacer-
ing 

8,7 Extrabeställning tempera-
turgivarplacering hos ac-
kumulatortankstillverkare  

Många pann-
starter igen 
och mycket 
direktvärme, 
men ingen el  

Ytterligare sänkt temperatur-
givarplacering 

8,7 Snitsig vvs-installatör fixar 
detta med hjälp av några 
extra kopplingar, allt la-
gervaror 

Obetydliga 
skillnader 
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Tabell 5.1 fortsättning. 
Tvågivarstyrning av kamin 6,9 Ändrad höjd för övre tapp-

varmvattenslinga, pannan-
slutning, temperaturgivare 
och elpatron i ackumula-
tortank 

Kaminen 
startar hälf-
ten så ofta 

Nedre tappvarmvatten- och 
solslinga optimerade 

6,7 Ändrade höjder även för 
nedre tappvarmvatten- och 
solslinga 

Obetydliga 
skillnader 

Värmeanslutningar till tank 
också optimerade 

5,9 Den mest avancerade be-
ställningen en kund kan 
göra idag, specialbeställd 
ackumulatortank, resten 
lagervaror 

Ännu en 
halvering av 
antal starter 
och långa 
gångtider, 
minskad 
värme direkt 
från kaminen 

Hög temp blandningsventil 5,9 Kräver att panntillverkarna 
monterar överhettnings-
skydd på högre temperatu-
rer  

Ännu färre 
starter, men 
annars ingen 
ytterligare 
fördel 

Hög på- och avslagstemperatur 
för pump 

5,9  Ännu färre 
starter, an-
nars ingen 
ytterligare 
fördel 

Låg avslagstemperatur pan-
na/kamin 

5,9  Ingen ytter-
ligare fördel 

Lägre pannpumpsflöde 5,8 Osäkert alternativ, kan bli 
överhettat 

Ingen ytter-
ligare fördel 

PID-reglering av pannpump-
flöde 

5,7 Säkrare Liten fördel 
jämfört med 
den idag 
tillgängliga 
mest avance-
rade beställ-
ningen 

PID med restvärme 5,4 Kräver alla steg ovan Den drifts-
kostnad kun-
den ville ha, 
minimalt 
med direkt-
värme från 
kaminen 

PID med restvärme, utan sol 6,6 Bästa systemet utan sol-
värme  

Sol sparade 
nu 1,2 kKr 
om året 
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Ett sol- och pelletssystem har lägre energikostnad än elvärme även utan intrimning: Vanliga 
inställningar enligt tillverkarnas driftsinstruktioner kan ge en kostnadsreduktion på cirka 40 % 
även om kunden erhåller ett ganska dåligt fungerande system. Med en specialbeställd acku-
mulatortank går det att minska kostnaden till drygt 60 % jämfört med enbart elvärme. Med 
hjälp av höjningar av temperaturen i vattnet från pannan/kaminen och en något mer avancerad 
pannpumpkrets går det att komma ned ytterligare: En total kostnadsreduktion på två tredjede-
lar (66 %) jämfört med elvärme är möjlig, men då måste överhettningsskydd vara anpassade 
för detta. Även när man tittar på de externa kostnaderna är sol och pellets fördelaktigt med en 
möjlig kostnadsreduktion på cirka två tredjedelar . 
 
Att styra en panna/kamin med en enda temperaturgivare ger inte någon topprestanda, men om 
sådan styrning ändå används ska pannans påslagstemperatur regleras av tillgänglig volym för 
tappvarmvattnets eftervärmningsslinga samt slingans längd. Avslagstemperatur ska vara hög; 
så hög som tillåts, för att erhålla så långa gångtider som möjligt. Placering av temperaturgiva-
ren bör vara en bit ovanför höjden där pannan hämtar det vatten, som ska värmas. Drifttiden 
blir dock kortare, än vad panntillverkarna brukar rekommendera för att erhålla god förbrän-
ning och liten igensotning.  
 
För att ha en chans till riktigt bra optimeringar behövs två givare för pannstyrning. En givare 
som styr påslag placerad högt i tank, i höjd med tappvarmvattnets eftervärmningsslingas in-
gång. Och en givare som styr avslag placerad lågt ned i tank, i höjd med pannas framledning. 
Påslagstemperatur regleras av tillgänglig volym för eftervärmningsslingan samt dess längd. 
Avslagstemperatur på 70 °C kan användas. Volymen mellan de två givarna bör vara stor nog 
för att pannan ska kunna gå länge, åtminstone i 1½ timme. En laddvolym för pannan på bort-
emot 250 liter är att föredra för normalstora villapannor/vattenmantlade kaminer. Den övre 
tappvarmvattenslingan placeras så att hela slingan befinner sig ovanför pannans laddvolym. 
De nedre slingorna (sol- och tappförvärmningsslinga) placeras under pannans laddvolym.  
 
Ytterligare optimeringar är möjliga om pannans temperatur tillåts höjas. Här finns flera möj-
ligheter, vilka alla gör att medeltemperaturen från pannan höjs; att höja pannblandningsventi-
lens temperatur, höja på- och avslagstemperatur för pannpump, sänka pumpflödet eller höja 
pumpflödet ihop med en höjd avslagstemperatur för kamin/panna. Den mest effektiva och 
säkra metoden är att reglera pannpumpen, så att pannkretsen levererar en jämn och hög tem-
peratur. Med ett reglerat flöde kan pannan ladda ackumulatortanken på sådant sätt, att det 
varma vattnet samlas och bildar ett skikt som byggs från toppen och ned till nedre tempera-
turgivaren. När givaren får indikation på att skiktet börjar närma sig kan den slå av redan vid 
rätt låg temperatur, vilket gör det enklare för solvärmen att fylla på med värme.  
 
Det går att nå låg bränslekostnad för energisystem med ackumulatortankar utrustade med 12 
meter eftervärmningsslinga för tappvarmvatten. Slingans inlopp bör vara cirka 280 liter från 
toppen på tanken. Med mindre volymer höjs kaminens påslagstemperatur och det gynnar inte 
pelletsförbrukningen. Större volymer än 300 liter är heller ingen fördel, därför att pannans 
påslagstemperatur då inte sänks ytterligare [27]. 
 
Värmekretsens in och utgångar väljs beroende på typ av radiatorsystem. Golvvärmesystem 
har lägre temperaturer än vanliga radiatorer och höjderna i tanken kan som regel sänkas 10 % 
rakt av jämfört med radiatorkretsens idealhöjder. 
 
Solenergi kan användas i alla system, optimerade som ooptimerade. Solvärmen står för gans-
ka konstant samma täckningsgrad oavsett hur pannkretsen är utformad. 
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Ytterligare en kostnadsbesparing erhålls om restvärmen i pannan tas om hand, det vill säga att 
den överförs till den nedre delen av tanken. Andelen värme som kommer till tank från pellet-
sen kan, med denna och tidigare beskrivna åtgärder komma upp till höga nivåer på årsbasis. 
Det finns till och med möjligheter att komma upp till de värden, som tillverkarna specificerat, 
med den skillnaden att specifikationerna gäller under konstant drift; här är allt räknat på års-
basis. 
 
Kamin är vare sig bättre eller sämre än laddpanna. De kräver dock lite olika inställningar av 
elpatron för att komma till sin rätt. 
 
Pannkretspumpens flöde bör ställas så lågt som möjligt, för att erhålla en varm retur från pan-
nan/kaminen; allra helst ska pumpen PID-regleras för en konstant hög returtemperatur. Med 
en regulator spelar valet av pumpstorlek inte så stor roll, eftersom den justerar in flödet, men 
om regulator inte används ställs pumpen, in så att pannan levererar varmt vatten, ju varmare 
desto bättre, endast övertemperaturskyddet sätter gränsen. 
 
Vid diskret styrning av pannkretspumpen sätts på- och avslagstemperatur höga. I denna studie 
har 80 °C påslag och 79 °C avslagstemperatur använts. Vid PID-regulator ställs börvärdet (= 
det värde regulatorn försöker upprätthålla) in på så hög temperatur som möjligt. Vad som är 
möjligt begränsas av övertemperaturskydd, samt regulatorns tendens till att översvänga. Här 
har 90 °C använts.  
 
Pannkretsens blandningsventil ställs också in på en hög temperatur. De bästa systemen med 
PID-regulator är ganska okritiska för temperaturen på blandningsventilen, men för oreglerade 
pumpar gäller hög temperatur efter blandningsventilen. Värt att notera i detta sammanhang är, 
att en justering av blandningsventilen kan kräva nya inställningar av PID-regulatorn, annars 
kan systemet bli instabilt. 
 
Värmekretsens in- och utgångar väljs beroende på typ av radiatorsystem. Golvvärmesystem 
har lägre temperaturer än vanliga radiatorer och höjderna i tanken kunde i denna studie sänkas 
cirka 10 % jämfört med ursprungliga höjder. 
 
Vid användande av variabelt pumpflöde måste regulatorn justeras in för aktuell panna/kamin 
och pump. Här användes en PID-regulatorer för ändamålet och inställningarna hade betydel-
se: En slö regulator orsakade kokning i kamin/panna och en alltför snabb skapade självsväng-
ningar då panna/kamin hamnade i otakt med regulatorn. Rätt justerad levererade pannan en 
jämn temperatur och inställningarna var inte mer kritiska än för andra reglerfall [29].  

5.2 Panna eller kamin  
Det var inga stora prestandamässiga skillnader mellan stor eller liten vattenmantling; de bäst 
fungerande systemen var byggda på samma sätt oavsett om kamin med liten vattenmantling 
användes eller panna med större dito.  
 
Pannkroppens isolering har betydelse om man vill ha mycket värme till tanken, men om vär-
men annars skulle ha kommit från värmesystemet, så spelar det ingen roll, så länge inga över-
temperaturer uppstår.  
 
Omhändertagande av restvärme gjorde ungefär samma nytta, skillnaden var obetydlig mellan 
panna och kamin.  
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Eventuella tendenser till att elpatronen skulle slå på innan pannan hade börjat leverera värme 
var inte stora. I det mest optimerade pannsystemet stod elpatronen för 0,3 MWh medan mot-
svarande kaminsystem använde 0,2 MWh.  
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