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Förord 
Denna förstudie är framtagen inom ramen för projektet Energi- och miljökompetenscentrum, 

EMC, vid Högskolan Dalarna. Syftet med studien är dels att undersöka dimensionering och 

systemlösningar för ett nytt koncept för solvärme till hotell och liknande byggnader med hög 

varmvattenkonsumption. Ytterligare ett syfte är att undersöka vilka företag i regionen som 

kan vara lämpliga att ingå i en arbetsgrupp kring detta koncept och lämna förslag på dessa. 
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Sammanfattning 
Vid dimensionering av ett solvärmesystem av den typ som diskuteras i rapporten är 

varmvattenförbrukningen avgörande för systemets storlek. Litteraturstudien visar dock att 

varmvattenförbrukningen varierar kraftigt mellan olika typer av hotell samt vilken 

beläggningsgrad dessa har. För ett normalt ”medel”-hotell kan varmvattenförbrukningen 

uppskattas till 70 liter vid 60 grader per person och dag. För ett enklare hotell (typ 

vandrarhem) är förbrukningen ungefär hälften och för ett lyxhotell dubbelt så stor (35 

respektive 140 liter per person och dag). Den högsta förbrukningen äger rum under två 

toppar, en på morgonen och en på kvällen. Under en av dessa toppar används ca 18-30 % av 

dygnets varmvatten under en timme. Beläggningsgraden är typiskt som högst sommartid och 

lägre vintertid, men beror förstås på hotellets målgrupp.  

 

Med detta som utgångspunkt har simuleringar för Stockholm och Malaga utförts i Polysun, 

där tre systemstorlekar samt två kvalitetsklasser av solfångare har använts. Resultaten visar 

att det går att nå en solandel på 50-75 % av tappvattenlasten i Stockholm och 60-90 % av 

tappvattenlasten för Malaga. Tack vare den högre solinstrålningen på Malaga kan systemet 

dimensioneras hälften så stort där. En känslighetsanalys över tappvattenlasten, där samma 

tappvattenlast som tidigare fast med jämn fördelning över årets månader används, visar att ett 

system i Nordiskt klimat får en lägre solandel medan systemet i Malaga inte påverkas lika 

mycket. Samma system i Malaga är alltså mindre känsligt för förändringar i 

tappvattenlastprofilen.  

 

Aktörsanalysen visar att det finns ett flertal företag i Dalaregionen som kan tänkas vara 

lämpliga att ingå i en projektgrupp med syfte att ta fram och utveckla en prototyp för 

konceptet solvärme till hotell. För att välja ut lämpliga samarbetspartners är det en 

rekommendation att kontakta Teknikdalen i Borlänge. En närmare diskussion med 

Teknikdalen kan ge en tydligare bild av vilka typer av aktörer som krävs för projektet samt 

även hur finansieringen kan lösas. Något som bör undersökas vidare är möjligheten till 

finansiering för ett demonstrationsprojekt, t.ex. lokalt i anknytning till Teknikdalen. En annan 

möjlig finansiering som verkar vara på gång är en utlysning relaterad till 

demonstrationsprojekt utomlands. Utlysningen är en enligt kontakt med Teknikdalen en 

fortsättning på Demomiljö (Sida/Tillväxtverket) dock finns inga detaljer tillgängliga i 

dagsläget.  
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1. Inledning 
Hotell och liknande fastigheter har ofta en mycket hög varmvattenförbrukning, i många fall 

speciellt under sommarmånaderna. Att komplettera befintlig uppvärmning av varmvatten 

med en solfångarinstallation har därför bra förutsättningar att bli en lönsam affär. Ett problem 

som kan uppstå är dock att det saknas utrymme för utrustningen, speciellt lagringstankarna, 

inne i hotellet. Ett nytt koncept, vars förutsättningar undersöks närmare i denna förstudie, är 

att förbereda all nödvändig utrustning i en färdig, prefabricerad container-lösning som kan 

placeras på taket till hotell med platta tak. Både solfångarna samt lagringstankarna blir då 

placerade utanför hotellets användbara yta. Systemet kopplas sedan samman med befintligt 

system för varmvattenuppvärmning och kan på så sätt användas för förvärmning.  

 

Denna rapport består av tre delar där den första är en litteraturstudie för att ta fram 

varmvattenbehov och användningsprofil för hotell (denna del är på engelska). Den andra 

delen innefattar dimensionering samt systemutformning för ett solvärmesystem enligt ovan. 

Den tredje delen är en aktörsanalys dels för att se vilka typer av aktörer som krävs för att ta 

fram en prototyp till en container-lösning samt vilka aktörer, i första hand lokala i Gävle-

Dala-regionen, som kan bistå i ett sådant projekt och eventuellt kan vara intresserade att gå 

vidare som samarbetspartner i en projektgrupp.  
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2 Literature survey 

2.1 Introduction  

The aim of this literature study is to present the current state of knowledge in the field of 

solar thermal for hot water production in hotels. The review is focused on: 

 Daily domestic hot water (DHW) demand; 

 Draw-off profiles for hot water preparation;  

 System configurations in the Mediterranean area.  

2.2 Daily DHW demand   

An overview of standard daily DHW demand for buildings in Central Europe is given in 

Table 1. 

Table 1 : Standard DHW demand of different installations according to VDI 2067 [1] 

 

A more detailed literature review [2] shows that the range of daily demand per person may 

vary between 25 and 150 litres at 60°C depending on the category of the hotel. In the case 

solar thermal provides hot water for cooking purposes, an additional 6-11 litres/day per meal 

should be considered.  

In [3] an analysis of DHW preparation using solar energy in a hotel in Croatia was carried 

out. The building counted 648 beds with a maximum capacity of 19440 overnights per 

month. The hot water consumption was modelled based on literature data and previous 

experiences with similar projects. Results from the model show a maximum DHW demand of 

157 litres/day per person and a specific useful heat of 7133 Wh per day and person with 16°C 

cold water temperature.   

In [4] a study on Spanish hotels was carried out with the aim of measuring and quantifying 

water use in rooms. The authors combined the use of water with occupation rates, giving the 

results shown in Table 2. 
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Table 2 : Volume per specific water use in hotel rooms [4] 

 

The authors did not mention the temperature of the hot water, thus it is difficult to compare 

results with values from standards. However, the authors qualified the building as a low water 

consumption hotel, thus figures to compare with are 25 litres per day and person at 60°C or 

37 litres per day and person at 45°C.   

Conclusion  

Daily DHW demand is difficult to predict. The amount of hot water per person may differ 

depending on the hotel category as well as occupation rates. The following estimations of 

DHW demands can however be used for system design: 

 25 liters per day and person at 60°C for low water consumption hotel 

 50 liters per day and person at 60°C for medium water consumption hotel 

 150 liters per day and person at 60°C for high water consumption hotel 

 

2.3 Draw-off profiles for hot water preparation  

Figure 2.1 shows two draw-off profiles from [5]. The profiles are similar but they differ in the 

total daily amount per person: 40 litres (left) and 60 litres (right). The profile with 60 litres 

has a maximum expected peak load of 20-25% of the total daily draw-off between 6 pm and 

8 pm. 

 

 
Figure 2.1 Daily draw-off profiles: 40 liters/person per day (left) and 60 liters/person per day (right) [5] 

In [2] more realistic profiles with a greater number of discharges are shown. Depending on 

the hotel category, the maximum expected hourly peak load can be 30% of the total daily 

draw-off, e.g. in the case of luxury hotels. Figure 2.2 shows the case for a family hotel; two 

main draw-offs are considered with a peak load of 18% in the morning (8 am) and 16% in the 

evening (5 pm).  
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Figure 2.2 Daily draw-off profile of family hotel [2] 

The annual profile for the thermal energy demand of a hotel in Almeria (Spain) is shown in 

[6]. The hotel has 278 rooms and is a good example of a building demanding energy for 

water heating, laundry, pool heating, space heating and space cooling systems. The authors 

derived the monthly energy demand for space heating, space cooling and water heating from 

the construction of the hotel while gas and electricity consumption was measured by the hotel 

staff. Figure 2.3 shows the fraction of water heating on the total thermal energy demand. 

   
Figure 2.3 Fraction of water heating on the total thermal energy demand for a hotel in Almeria (Spain)   

During the cold season (January, February, March, November and December) there was no 

need for space cooling and water heating accounted for on average 38% of the total energy 

demand. From May until September water heating accounted for on average 25% of the total 

energy demand. The yearly energy demand for water heating accounted for 29% of the total 

energy demand.    

Conclusion  

Daily draw-off profiles should be considered with a relatively high amount of discharges and 

two main peak loads, one in the morning and one in the evening. The maximum expected 

hourly peak can vary between 18% and 30% of the total daily draw-off depending on the 

hotel category. Typical flow rates of the facilities are in the range of 3-6 l/min for faucets and 

8-12 l/min for showers. 
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For hotels in southern Spain, the yearly energy demand for water heating accounts for 29% of 

the total energy demand for heating and cooling with monthly peak loads of 38% during the 

heating season.      

2.4 System Configuration 

An overview of possible system configurations is given in the final report of the EU project 

“Solarge” available on the internet (http://solarge.org) [7]. 

SOLARGE focused on large solar thermal plants (collector surface area larger than 30 m2) 

for hot water supply, heating and cooling systems for multi-family buildings, hotels, public 

and social buildings. The project ended in 2007 and a large amount of literature is available 

online. Many case studies can be found in the “Good practice database” section; some of 

them were selected, summarizing the main system configurations below. 

 CASE 1): Hotel Novotel Sophia Antipolis – Valbonne, France  

The hotel had 97 rooms and the solar thermal system was sized to cover the 49% of 

the energy demand for hot water production. The solar plant consisted of 113 m2 flat 

plate collectors oriented to the south with a 30° tilt reaching a total thermal power of 

76 kW. The buffer storage had a capacity of 6 m3 and the hot water storage consisted 

of five tanks of 3m3 each with internal electric heaters. The measured hot tap water 

consumption was 2642 m3/year or 75 litres per room and day on average.  The system 

scheme is shown in Figure 2.4.  

 
Figure 2.4 System scheme for Hotel Novotel Sophia Antipolis – Valbonne (France)   [7] 

 CASE 2): Struttura alberghiera– Vadisotto, Italy  

The hotel had 41 rooms with a total capacity of 91 beds. The solar plant consisted of 

32 m2 flat plate collectors oriented to the south-west with a 20° tilt with a total 

thermal power of 22.7 kW. The buffer storage had a capacity of 2 m3 and the hot 

water storage had a total volume of 1.96 m3. The annual hot water consumption was 

830 m3/year or 55 litres per room and day on average. The system scheme is shown in 

Figure 2.5. 

http://solarge.org/
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Figure 2.5 System scheme for Struttura alberghiera – Valdisotto (Italy)   [7] 

 CASE 3) DomParaplegikov– Pacug, Slovenia  

The health resort was defined as a hotel, hospital and sport centre and had a total 

capacity of 120 users. The solar plant consisted of 72 m2 flat plate collectors oriented 

to the south with 15° tilt and a total thermal power of 50 kW. The system was used for 

tap water heating and preheating of swimming pool water. The tap water was heated 

and stored in heat storage with integrated tube heat exchangers and the pool water was 

heated with two plate heat exchangers. The capacities of the buffer storage and hot 

water storage were 4m3 and 2m3 respectively. The scheme of the system is shown in 

Figure 2.6. 

 
Figure 2.6 System scheme for DomParaplegikov– Pacug (Slovenia)  [7] 

 CASE 4) Hotel Alicante- Alicante, Spain  

The hotel had 100 rooms and the solar plant was used for tap water heating. The 

system consisted of flat plate collectors with aperture area of 89.28m2, 45° tilt, south 

orientation and a total thermal power of 62.5 kW. The buffer storage had a capacity of 

5 m3 and the hot water system was centralized with separated back-up heater/boiler 
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for hot water heating only. The annual tap water consumption was 2190 m3or 60 litres 

per room and day on average. The system scheme was not available. 

 CASE 5) Hotel Bonaire- Valencia, Spain 

The hotel had a total capacity of 137 users. The solar plant consisted of 130m2 flat 

plate collectors with 45° tilt, south oriented and a total thermal power of 90 kW. The 

buffer storage had a capacity of 12 m3 and the scheme of system was similar to the 

case of the hotel in Alicante. 

The systems of CASE 4) and 5) are backup heated with tap-water storage. Examples of 

scheme for such systems are depicted in Figure 2.7. The centralized buffer tank is connected 

to tap water storage tank either with external or internal heat exchanger.    

 

 
Figure 2.7 Systems with tap-water storage: solution heat exchanger outside (left) and inside (right) the water storage 

tank. [7] 

“There are also systems (mostly in Spain) with decentralized storage tanks and 

supplementary heating units. Supplementary heating takes the form of the boiler station in 

each apartment supplied by a central collector field. In centralized systems, protection against 

legionella is ensured by heating the standby tank once a day to 60°C. There is no need to 

protect decentralized systems in this way due to the short distance from heat exchanger to 

taps”. [7] 

 

 
Figure 2.8 Solution with decentralized storage tanks and supplementary heating units.   [7] 

Conclusion 

Systems are mostly centralized and multiple hot water tanks are usually installed. The buffer 

storage is usually coupled with solar collectors via an external heat exchanger and hot water 

storage tanks with internal heat exchangers. In case an auxiliary heater is required, using a 

gas boiler is most common.   



12 

 

2.5 Conclusions 

The literature study was focused on typical DHW loads, draw-off profiles and system 

configurations for solar thermal plant for hotels in the Mediterranean area. The main 

conclusions are: 

 Predicting the DHW load in hotels is not easy and the use depends a lot on the 

seasonality. A fair estimation can be done by assuming 75 litres per day and person at 

60°C, but the load can be considerably higher for example in a luxury hotel. 

However, a load of 150 litres per day at 60°C is considered too high. An extra 10 

litres per person and day should be considered if the heated water is used for cooking 

purposes. 

 Daily draw-off profiles should be considered with a relatively large amount of 

discharges and two main peak loads, one in the morning and one in the evening. The 

maximum expected hourly peak can vary from 18% to 30% of the total daily draw-

off depending on the type of hotel. Typical flow rates for facilities are in the range of 

3-6 l/min for faucets and 8-12 l/min for showers. 

 For hotels in southern Spain, the yearly energy demand for water heating accounts for 

29% of the total thermal energy demand with monthly peak loads of 38% during the 

cold season.  

 Most of the systems in the Mediterranean area work with high flows and multiple hot 

water tanks. Both buffer storage and hot water storage are connected via external heat 

exchangers. Large systems in Spain often contain decentralized storage tanks and 

supplementary heating units. In such systems, there is no need of protection against 

legionella due to short distance between heat exchangers and faucets.  
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3 Dimensionering av solvärmesystemet 

3.1 Antagen last 
 
Varmvattenförbrukning per person 
Varmvattenförbrukningen i hotell varierar drastiskt, se föregående kapitel. Varmvattenlasten 

är en funktion av antal personer som bor på hotellet (antal bäddar x beläggningsgraden) och 

typ av hotell. I enlighet med litteraturstudien antas här en varmvattenförbrukning på en 

”normal”-person med 70 l varmvatten per dag (60 graders temperatur). Denna förbrukning 

gäller för ”medel”-hotell (genomsnitt).  För mycket enkla hotell (standard vandrahem) är 

förbrukningen hälften så stor som i det antagna ”medel” hotell, i lyxhotell antas 

varmvattenförbrukning till det dubbla. 

Beräkningar i denna studie redogörs alltså för 3 varianter av last: 

35 l varmvatten per person och dag (60 grader) 

70 l varmvatten per person och dag (60 grader) 

140 l varmvatten per person och dag (60 grader) 
 
Två orter i Europa 
Vi valde Stockholm och Malaga som 2 extrema orter i Europa för att göra beräkningar av 

solvärmesystem för hotell. I Stockholm är tillgången till solstrålning väldigt årstidsberoende, 

i Malaga är soltillgången nästintill konstant över året. Medan man i Sverige har en global 

instrålning på lite drygt 1.000 kWh/ m2, år så är energitillgången i södra Spanien ungefär den 

dubbla som i Sverige. 
 
Beläggningsgrad 
För att få fram den totala varmvattenlasten måste den dagliga specifika förbrukningen per 

person multipliceras med antal bäddar och beläggningsgraden. Antal bäddar är ett mått på 

hotellets storlek men beläggningsgraden är mycket svår att ta fram så att den gäller för alla 

hotell. Beläggningsgraden är beroende på typ av verksamhet, var hotellet är beläget, vilka 

gäster man vänder sig till och hur bra man lyckas att få en så jämn beläggning som möjligt. 

Nedan redogörs för en beläggningsgrad som vi har antagit i beräkningarna. 

Beläggningsgraden antas variera med årstiden, vi utgår från en mycket högre 

beläggningsgrad på sommaren än på vintern. Detta antagande stämmer inte för alla hotell 

men enligt den litteraturen vi har läst för många. För att ge information hur känsligt detta 

antagande är med hänsyntagande till de resultat som beräknas har det gjorts en 

känslighetsanalys i kapitel 3.5. Där jämförs utvalda resultat med beräkningar där samma 

årliga last antas fast uttaget är lika varje månad. 
 

Följande beläggningsgrad antas för hotell i Stockholm och Malaga (Figur 3.1): 
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Figur 3.1 Antagen beläggningsgrad för hotell i Stockholm och Malaga 

 
I Appendix visas tabeller med den månatliga varmvattenlasten för ”Medel-hotell” med 

ovanstående beläggningsgrad för olika bäddantal. Varmvattenlasten i ”Medel-hotell, 100 

bäddar” är lika som i ”lyxhotell 50 bäddar” eller i ”Vandrahem 200 bäddar”. 

3.2 Systemuppbyggnad 
 

Solvärmesystemet (Figur 3.2) skall enligt projektidén monteras på ett platt tak ovanpå ett 

hotell. Man anser att det finns för lite plats i pannrummet / apparatrummet för 

tilläggsinstallation av ett solvärmesystem (skrymmande ackumulatortankar). Taken är ofta 

platta och man avser att såväl solfångare som ackumulatortankarna skall installeras på taket. 

Rörledningar mellan taket och apparatrummet där det med solvärme förvärmda vattnet skall 

minska uppvärmningsbehovet är däremot långa och innebär både värmeförluster och medför 

en begränsad tillgänglighet av den lagrade solvärmen. En mindre ackumulatortank installeras 

i apparatrummet för att ge bättre tillgänglighet för solvärmen vid stora tappningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.2 Systemuppbyggnad solvärmesystem 

Installation på taket 

Tilläggsinstallation i källaren 
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Solvärmeinstallation på taket 
Solfångarna och ackumulatortankarna installeras på hotellets tak. Även solkretsarmaturen och 

extern solvärmeväxlare är installerat på tak. En viktig rekommendation för uppdragsgivaren 

är att ackumulatortankarna bör byggas in i ett rum som är frostfritt hela året (viktigt i det 

nordiska klimatet). 

 
Tilläggsinstallation i hotellets apparatrum 
Systemmodellen i Figur 3.2 visar inkoppling mot en fjärrvärmeinstallation vilket är ett typiskt 

fall i Sverige. Tilläggsinstallationen består av en mindre tank (effekttanken) och en 

värmeväxlare med tillhörande styrning i hotellets källare. Ledningar mellan tak och källare 

måste dras (helst inomhus om det föreligger frostrisk). 

 
Funktionsbeskrivning 
Solvärmen laddar två ackumulatortankar eller grupper av ackumulatortankar på taket. Genom 

styrventiler kan antingen bara den övre (varmare) tanken eller den nedre (kallare) tanken 

laddas. Strategin är att uppnå en snabb tillgänglighet av solvärme genom toppladdning och att 

ge möjlighet till att utnyttja tider med låg instrålning genom att hålla den kalla tanken på så 

låga temperaturer som möjligt. 

Solvärmetankarna på taket håller den mindre effekttanken i källaren på den högsta möjliga 

temperaturen med hjälp av en laddpump som hämtar värme från taket så fort det finns högre 

temperatur tillgänglig än den aktuella topptemperaturen i effekttanken. Solvärmen överförs 

från effekttanken till kallvattnet vid tappningar via en extern plattvärmeväxlare. Finns det 

tillräckligt hög temperatur i effekttanken att värma VVCn så tas solvärmen även till VVCn. 

Eftervärmningen av tappvatten och VVC sker i den befintliga fjärrvärmeväxlaren. I 

simuleringar enligt figur 3.2 tillförs värmen från en extern värmekälla ”Fjärrvärme” som man 

ser som en symbol med röd och blå pil. 

 
Fördelning av varmvattenlast över dagen och dimensionering av effekttanken 
Antagande vid beräkningar är att 30 % av den dagliga lasten tappas inom ett 

tretimmarsintervall på morgonen, 30 % av lasten inom ett tretimmarsintervall på kvällen och 

40 % fördelad under dagen. I beräkningar har storleken för effekttanken har antagits till 750 l 

per 50 bäddar i ett ”medel”-hotell.  

3.3 Energiberäkningar 

3.3.1 Definitioner 
 

Energiberäkningar är utförda med simuleringsprogrammet POLYSUN. I simuleringen 

beräknas energimängder för alla komponenter i variabla tidssteg. Det är av mindre intresse 

hur mycket solvärme som produceras, det intressanta är hur mycket värme som kan tillföras 

tappvarmvattnet respektive VVCn. Det är denna energimängd som minskar behovet av inköpt 

energi. 
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Definitioner för beräkning av solandel: 
Följande storheter har tagits ut från genomförda simuleringar (Komponentresultat): 

 

Qsol är den energimängden som tillförs via den externa värmeväxlaren i hotellets källare till 

varmvattnet. 

Qaux är den energimängden som tillförs via fjärrvärmeväxlaren till tappvarmvattnet 

Följande definition av solandel har används i redovisningarna:  

 

SF = solandel = Qsol / (Qsol + Qaux) med definitioner ovan. 

 

Detta betyder att det är enbart den nyttiga solvärmen efter alla tankar och förluster som 

tillförs kallvattnet och VVC som räknas in.  

 
Solvärmesystemets storlek 
Solfångarstorleken är beräknad som funktion av antal boende på sommaren. Ett hotell med 

100 bäddar och en beläggningsgrad på sommaren på 90 % är alltså beräknad för 90 ”normal-

personer”.  Tre olika systemstorlekar (S, M, L) är redovisade för att ge information om hur 

resultaten förändras inom ett intervall. 

 

Beräkningarna av solvärmesystemet är utförd med följande dimensionering: 

1 ”normal”person förbrukar 70 l varmvatten (60 grader) 

I enklare hotell (vandrahem) är det halva denna varmvattenförbrukning 

I lyxhotell är det den dubbla varmvattenförbrukningen. 

Solfångarorienteringen är i alla system mot syd, lutningen är 30 grader för Stockholm och 20 

grader för Malaga. För Malaga är beräkningen gjord med halva storleken på solfångaren 

eftersom det är i princip är dubbelt så mycket solinstrålning i södra Spanien jämfört med 

Sverige. Solvärmesystemet i Malaga har alltså halva storleken av solvärmesystemet i 

Stockholm. 

 

För Stockholm: 

- System ”S” (small): 1,5 m2 solfångaryta (brutto) /”normalperson” 

- System ”M” (medium): 2 m2 solfångare (brutto) /”normalperson” 

- System ”L” (large): 2,5 m2 solfångare (brutto) / ”normalperson” 

 

För Malaga: 

- System ”S” (small): 0,75 m2 solfångaryta (brutto) /”normalperson” 

- System ”M” (medium): 1 m2 solfångare (brutto) /”normalperson” 

- System ”L” (large): 1,25 m2 solfångare (brutto) / ”normalperson” 

 

Ackumulatorvolym: 

- System ”S” (small): 50 l/m2 solfångare (apertur) 

- System ”M” (medium):60 l/m2 solfångare (apertur) 

- System ”L” (large): 75 l/ m2 solfångare (apertur) 

Dimensionering av ackumulatorvolym i förhållande till solfångarytan är gjord lika i 

Stockholm och Malaga. 
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3.3.2 Indata för beräkningar, Stockholm 
 

 

 

Figur 3.3 visar 

dimensionering av 

solfångarytan och 

tillhörande storlek på 

ackumulatortank för 

dimensionering ”S” (=small, 

mindre anläggning). 

Siffrorna för antal bäddar 

avser lyxhotell/normalt 

hotell/vandrarhem. 

 

Figur 3.3 Dimensionering as solvärmesystem Stockholm "S" 

 

 

Figur 3.4 visar 

dimensionering av 

solfångarytan och 

tillhörande storlek på 

ackumulatortank för 

dimensionering ”M” 

(=medium anläggning). 

Siffrorna för antal bäddar 

avser lyxhotell/normalt 

hotell/vandrarhem. 

 

Figur 3.4 Dimensionering av solvärmesystem Stockholm  "M" 

 

 

Figur 3.5 visar 

dimensionering av 

solfångarytan och 

tillhörande storlek på 

ackumulatortank för 

dimensionering ”L” (=large, 

större anläggning). Siffrorna 

för antal bäddar avser 

lyxhotell/normalt 

hotell/vandrarhem. 

 

Figur 3.5 Dimensionering av solvärmesystemet för Stockholm "L" 
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3.3.3 Indata för beräkningar, Malaga 
 

 

 

Figur 3.6 visar 

dimensionering av 

solfångarytan och 

tillhörande storlek på 

ackumulatortank för 

dimensionering ”S” 

(=small, mindre 

anläggning). Siffrorna för 

antal bäddar avser 

lyxhotell/normalt 

hotell/vandrarhem. 

 

Figur 3.6 Dimensionering av solvärmesystem Malaga "S" 

 

 

Figur 3.7 visar 

dimensionering av 

solfångarytan och 

tillhörande storlek på 

ackumulatortank för 

dimensionering ”M” 

(=medium anläggning). 

Siffrorna för antal bäddar 

avser lyxhotell/normalt 

hotell/vandrarhem. 

 

Figur 3.7 Dimensionering as solvärmesystem Malaga "M" 

 

 

 

Figur 3.8 visar 

dimensionering av 

solfångarytan och 

tillhörande storlek på 

ackumulatortank för 

dimensionering ”L” (=large, 

större anläggning). 

Siffrorna för antal bäddar 

avser lyxhotell/normalt 

hotell/vandrarhem. 

 

Figur 3.8 Dimensionering as solvärmesystem Malaga "S" 
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3.4 Solvärmesystemets prestanda 
 

Solvärmesystemets prestanda beräknades för två olika typer av solfångare för att visa en 

spridning inom ett visst intervall. 

Solfångare ”bra” är en enklare plan solfångare. Solfångaren är prisvärd och konstruerad för 

bästa pris/prestandaförhållanden vid vanliga lågtemperaturanvändningar (drifttemperatur 

oftast kring 30 – 60 grader). Solfångaren har glas med hög transmission men inget AR glas. 

Solfångare ”bäst” är en plan solfångare där alla komponenter är utformade så att man 

uppnår bäst verkningsgrad. Exempel för detta är AR glas, sidoisolering och mer 

baksidesisolering samt de bästa selektiva egenskaperna hos absorbatorn. En sådan solfångare 

är konstruerad för att hålla hög verkningsgrad även vid högre drifttemperatur (normalt 

användningsområde 50 – 80 grader). 

 

I följande diagram (Figur 3.9 till Figur 3.14) redovisas resultaten av beräkningar för 

systemen ”S”, ”M” och ”L” i både Stockholm och Malaga. Beräkningarna är utförda för både 

solfångaren ”bra” och solfångaren ”bäst”. I vänstra sidan av tabellen visas solandelen SF i % 

över året, i högra sidan av tabellen visas det specifika utbytet för de två solfångarna som 

beräknades, alltså hur många kWh per m2 solfångare tillförs som nyttig energi till 

tappvarmvattenuppvärmning. 
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Stockholm: 

 

 

 

 

Specifikt utbyte:  

 

bra plan: 428 kWh/m2 år  

 

Bäst plan: 494 kWh/m2 år 

 

Figur 3.9 Beräknad solvärmeandel för system ”S” i Stockholm 

 

 

 

Specifikt utbyte:   

 

Bra plan: 366 kWh/m2 år  

 

   

Bäst plan: 425 kWh/m2 år 

 

Figur 3.10 Beräknad solvärmeandel för system ”M” i Stockholm 

 

 

 

Specifikt utbyte:   

 

Bra plan: 319 kWh/m2 år  

 

   

Bäst plan: 375 kWh/m2 år 

 

Figur 3.11 Beräknad solvärmeandel för system ”L” i Stockholm 
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Malaga: 

 

 

 

 

Specifikt utbyte:   

 

Bra plan: 909 kWh/m2 år  

   

Bäst plan: 1047 kWh/m2 år 

 

 

 

Figur 3.12 Beräknad solvärmeandel för system ”S” i Malaga (Spanien) 

 

 

 

 

Specifikt utbyte:   

 

Bra plan: 835 kWh/m2 år  

 

Bäst plan: 960 kWh/m2 år 

 

Figur 3.13 Beräknad solvärmeandel för system ”M” i Malaga (Spanien) 

 

 

 

 

Specifikt utbyte:   

 

Bra plan: 752 kWh/m2 år  

 

Bäst plan: 871 kWh/m2 år 

 

 

 

Figur 3.14 Beräknad solvärmeandel för system ”L” i Malaga (Spanien) 
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3.5 Känslighetsanalys 
 

Beräkningarna i föregående kapitel är gjorda för en last som varierar över året. 

Beläggningsgraden varierar från 40 % på vintern till 90 / 95 % på sommaren. Detta ger 

gynnsamma förhållanden för solvärmen eftersom lasten matchar väl ihop med tillgången för 

solenergi. Detta gäller speciellt för Sverige. 

För att visa hur känslig utbytesberäkningarna är för dessa antaganden har systemen ”M” för 

både Stockholm och Malaga beräknats under exakt samma förutsättningar fast där samma 

totala varmvattenlast har fördelats konstant lika för varje månad. 

Resultaten visas nedan i Figur 3.15-3.16.  

 

 

 

 

 

Specifikt utbyte:   

 

Bra plan: 339 (366) kWh/m2 

år  

 

Bäst plan: 406 (425) 

kWh/m2 år 

 

Figur 3.15 Beräknad solvärmeandel för system ”M” i Stockholm med konstant last 

Figur 3.15 visar resultaten för tappning med konstant last i Stockholm. Resultaten skall 

jämföras med Figur 3.10. Beräkningarna är utförda så att samma varmvattenmängd tappas 

under året men tappningarna är lika varje månad. Detta innebär en mindre tappning på 

sommaren vilket ger resultatet att sommarens solandel ökar och anläggningen kan anses vara 

överdimensionerad för denna minskade sommarlast. Antagandet av konstant last innebär 

också en ökad last på vintern jämförd med figur 3.10 vilket medför att solandelen sjunker 

eftersom det finns för lite solvärme tillgänglig vintertid. Sammanlagt sjunker både den årliga 

solandelen SF och det specifika utbytet. Minskningen är däremot inte dramatisk utan enbart 5 

– 10 %, siffrorna från figur 3.10 visas i parentes i högra spalten. Detta resultat visar att 

beräkningarna av solvärmeinvesteringen kan göras med basis av denna studie och att 

antaganden om beläggningsgraden inte är särskild känsliga. Däremot bör en dimensionering 

utgå från sommarens toppbeläggning. D.v.s. det är väsentligt att känna till sommarens 

beläggningsgrad men det är mindre känsligt att veta exakt hur stor vinterhalvårets beläggning 

ser ut. 

 

 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SF
 [

%
]

månader

Solandel Stockholm "M"

Bra plan

Bäst plan



23 

 

 

 

 

Specifikt utbyte:   

 

Bra plan: 837 (835) kWh/m2 

år  

 

Bäst plan: 984 (960) 

kWh/m2 år 

 

Figur 3.16 Beräknad solvärmeandel för system ”M” i Malaga med konstant last 

 

För Malaga blir slutsatsen att förändringen i lastprofilen inte slår alls på solvärmesystemets 

prestanda. Fördelningen av solandelen förändar sig pga av ändringen i last, jämför figur 3.13. 

med 3.16 men det specifika utbytet blir samma. Solvärmeinstallationen i Malaga är alltså än 

mer okänslig för lastfördelningen än den i Stockholm. 

 

3.6 Inkoppling till värmesystem med panna 
 

I de beräknade systemen har en fjärrvärmecentral använts som slutvärmningssteg. 

Varmvattnet förvärms i en värmeväxlare från ackumulerad solvärme och eftervärms i en 

fjärrvärmeväxlare till den förutbestämda temperaturen (framledningstemperatur till 

kulvertnätet (ca 60 grader). 

Dessa förutsättningar har man i fjärrvärmeuppvärmda byggnader och resultaten är därmed 

relevanta för dessa.  

I detta arbete har inga simuleringar utförts för system där det befintliga värmesystemet består 

av en gas- eller oljepanna som värmer tappvattenberedare till (mycket högre) temperatur än 

den nödvändiga tappvattentemperaturen. I dessa värmesystem kan ett solvärme-förvärmnings 

koncept vara svårare att genomföra med bibehållen effektivitet om man inte sänker 

temperaturen i de befintliga varmvattenberedarna. Det kan alltså krävas en större anpassning 

av befintligt system. 

3.7 Sammanfattande kommentarer 
 

För att dimensionera ett solvärmesystem rätt måste man känna till varmvattenlasten 

(mängden av tappvarmvatten som används dagligen). För nordliga breddgrader (Stockholm) 

är det sommarmånaders last och dess fördelning som är dimensionerande. För sydliga 

breddgrader (Malaga) är det mer eller mindre hela årets last och dess fördelning som är 

dimensionerande för solvärmen. Är varmvattenlasten inte känd i form av liter varmvatten 

utan i form av gästnätter så bör man observera att det finns mycket stora skillnader mellan 

olika typer av hotell med avseende på varmvattenförbrukning per person. För en beläggning 

som varierar över året, med störst beläggning (och varmvattenförbrukning) sommartid och 

lägre beläggning vintertid visar studien att det går att nå en solandel på 

varmvattenuppvärmningen på 50-75 % i Stockholm och 60-90 % i Malaga.  
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4 Aktörsanalys 
För att realisera detta nya koncept krävs ett antal aktörer inom olika områden. Ett första steg 

är att ta fram en prototyp för att sedan iterativt optimera konstruktionen och de ingående 

delarna så att produkten i slutändan skulle kunna massproduceras med standardprodukter. 

Efter en diskussion med upphovsmannen till konceptidén har följande aktörer/funktioner 

kunnat identifieras: 

 

- CAD-projektör för hela systemet 

- Konstruktör 

- Tillgång till mekanisk verkstad 

-  Leverantörer av utrustning såsom tankar, värmeväxlare, pumpar, solvärmeutrustning 

- Marknadsföring 

 

Detta gäller för framtagandet av själva container-lösningen. Denna måste sedan kopplas in 

mot det befintliga fastighetssystemet men denna del bedömdes i stort ligga utanför projektets 

ramar. För att identifiera möjliga aktörer inom de olika områdena togs dels kontakt med IUC 

Dalarna1 (ett industriellt utvecklingscenter som hjälper små- och medelstora företag inom 

bl.a. verkstadsindustri) och dels med Stiftelsen Teknikdalen2. Samtalen har dels lett till 

förslag på lämpliga företag som presenteras nedan. För vissa företag har även förslag på 

kontaktperson erhållits. Då många av dessa personer inte har kontaktats ännu utelämnas dem 

ur rapporten, men finns tillgängliga hos författarna. 

 

Enligt samtalen med IUC Dalarna kan man tänka sig olika typer av företag beroende på vilket 

sätt projektet ska styras på. Dels kan man tänka sig ett utpräglat produktutvecklingsföretag 

som tar hela projekt och håller i produktutvecklingen från start till slut. Två sådana företag 

som finns i Dalarna är Creator, beläget i Vikmanshyttan, samt Dalälvens produktutveckling i 

Borlänge.  

 

Skiktet under de företag som tar hela projekt är olika typer av konsultföretag som säljer 

timmar. Exempel på sådana företag, som i alla fall delvis finns i regionen, är ELE, MIDROC, 

ÅF samt Thyréns. ELEs kontor i Borlänge är främst inriktat mot stål- och pappersindustrin 

men ett bredare kontor finns i Västerås. Tanken med detta projekt är dock mer att skapa en 

konstellation, eller ett konsortium, av intresserade företag som tillsammans kan arbeta fram 

en prototyp samt optimera mot ett färdigt koncept. För detta kan det lämpa sig bättre med 

mindre företag som är specialiserade på olika delar i projektet, även om vissa delar kan lämpa 

sig för den typ av konsultföretag som presenteras ovan.  

 

När det kommer till tillverkande företag finns det många aktörer i regionen. Samtalen med 

IUC visar på ett antal aktörer som kan lämpa sig vid konstruktion av en prototyp. Exempel på 

dessa aktörer är BSM, BGC Plåt, Krylbo verkstäder samt AFG Engineering. En 

sammanfattning av ett antal lämpliga aktörer visas i Tabell 3. 

 

Eftersom ett flertal aktörer inom olika områden är nödvändiga är ett förslag att en gruppering 

av de mest intressanta företagen bjuds in till ett möte för att diskutera ett eventuellt 

projektupplägg. Teknikdalen i Borlänge arbetar mycket med företag i regionen och är därför 

en mycket bra startpunkt för att få hjälp med att starta upp ett konsortium av företag. Det 

finns även möjlighet att diskutera finansiering och andra möjligheter. Rekommendationen 

                                                 
1 Samtal med Bosse Lilja, bosse.lilja@iucdalarna.se 
2 Samtal med Anders Sundvall, anders.sundvall@teknikdalen.se 

mailto:bosse.lilja@iucdalarna.se
mailto:anders.sundvall@teknikdalen.se
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från Teknikdalen är att i första hand hålla ett enskilt möte för att diskutera projektidé samt 

status och resurser tillgängliga. I ett andra steg kan Teknikdalen hjälpa till att samordna till ett 

möte med lämpliga aktörer i regionen för att på så vis bilda ett konsortium med företag som 

kan tänka sig att arbeta i ett projekt med produkten.  Även Teknikdalen har ett egenintresse i 

detta då de arbetar med demomiljö på hemmaplan och en lokal demonstrationsanläggning 

med den nya solvärmelösningen skulle kunna vara en del i deras demomiljö.  

 

Finansiering bör diskuteras mer i detalj med t.ex. Teknikdalen. Det verkar dock som att en 

utlysning som skulle kunna passa är på gång inom en snar framtid. Utlysningen är en 

fortsättning på Demomiljö (Sida/Tillväxtverket) där tanken är att främja demoprojekt 

utomlands i specifika regioner. Denna gång verkar det som att utlysningen ska fokusera på 

Östeuropeiska länder men mer detaljer finns inte tillgängliga i skrivande stund.  

 

 
Tabell 3. Förslag på företag, företrädesvis i regionen runt Dalarna, som utefter deras kompetens skulle kunna vara 

lämpliga samarbetspartners.  

Företag Placeringsort Kommentar 

Creator Vikmanshyttan Håller i hela produktutvecklingen 

Dalälvens 

produktutveckling 

Borlänge Håller i hela produktutvecklingen 

ELE Borlänge/Västerås Timkonsult, konstruktör 

MIDROC Hela landet Timkonsult, lejer ofta bort stora delar 

ÅF Hela landet Timkonsult, CAD/konstruktör 

Thyréns Hela landet Timkonsult, CAD/konstruktör 

BSM Borlänge Verkstadsföretag 

BGC Plåt Horndal Bra på rostfritt/rostfria tankar 

Krylbo verkstäder Krylbo Verkstadsföretag 

AFG Engineering Fagersta Konstruktion/tillverkning 

Sals Vansbro Mekanisk bearbetning/Legotillverkning 

Fagersta klensmide Fagersta Byggsmide/mindre stålbyggnader m.m. 

Norverk Norberg Rör/rörböjning (större dimensioner) 

JÖAB Mora Fokus på fliseldning, tillverkar färdiga 

containerlösningar 

Imtech Hela landet VS-teknik, CAD-projektering 

Svesol Djurmo Solvärmeleverantör 

Aquasol Örebro Solvärmeleverantör 

Effecta Kungsbacka Leverantör av värmesystem samt solvärme 

CTC Ljungby Leverantör av värmesystem (liten del solvärme) 

Värmebaronen Kristianstad Leverantör av värmesystem (liten del solvärme) 

Baxi Falköping Leverantör av värmesystem (liten del solvärme) 
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5 Slutsatser 
Litteraturstudien visar att varmvattenanvändningen i hotell varierar kraftigt beroende på typ 

av hotell, antal bäddar samt tid på året. För ett ”medel”-hotell kan man anta en 

varmvattenförbrukning om 70 liter vid 60 grader per person och dag. Förbrukningen har en 

topp på morgonen och en topp på eftermiddagen/kvällen. Topplasten under en timme kan 

förväntas vara mellan 18-30 % av det totala varmvattenbehovet för dagen. Det är av stor vikt 

att varmvattenlasten kan bestämmas så bra som möjligt eftersom dimensioneringen av 

solvärmesystemet bygger på denna. För nordligare breddgrader (Stockholm) är det 

sommarmånadernas last som blir dimensionerande, medan det för sydligare breddgrader 

(Malaga) är hela årets last och fördelning som blir dimensionerande. Med ett korrekt 

dimensionerat system går det att nå en solandel för tappvattenlasten på mellan 50-75 % i 

Stockholm och 60-90 % i Malaga. Beroende på solfångartyp blir solfångarnas specifika 

utbyte mellan 319-494 kWh/m2,år för Stockholm och 750-1000 kWh/m2 för Malaga. Det 

innebär att solfångararean måste vara ungefär dubbelt så stor i Stockholm jämfört med 

Malaga för samma tappvattenlast.  

 

Aktörsanalysen visar att det finns ett antal företag i regionen runt Dalarna som skulle kunna 

vara lämpliga samarbetspartners i en projektgrupp eller ett konsortium där konceptet 

solvärme för hotell kan vidareutvecklas. Teknikdalen i Borlänge kan ställa upp på ett 

individuellt möte där förutsättningar och önskemål kan diskuteras i mer detalj. Förslaget är 

sedan att lämpliga företag och aktörer väljs ut och kontaktas för ett gemensamt möte. Även 

gällande finansiering kan Teknikdalen vara till hjälp och en kommande utlysning för 

demonstrationsprojekt kan eventuellt vara lämplig att undersöka närmare.  
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7 Appendix 
 
Table 4 Antaganden för varmvattenlasten per månad för ”medel”-hotell i Stockholm 

Stockholm Beläggning Varmvattenförbrukning per dag 

 [%] 50 bäddar 100 bäddar 150 bäddar 200 bäddar 
januari 30 1050 2100 3150 4200 

Februari 40 1400 2800 4200 5600 

Mars 50 1750 3500 5250 7000 

April 60 2100 4200 6300 8400 

Maj 70 2450 4900 7350 9800 

Juni 90 3150 6300 9450 12600 

Juli 90 3150 6300 9450 12600 

Augusti 90 3150 6300 9450 12600 

September 80 2800 5600 8400 11200 

Oktober 50 1750 3500 5250 7000 

November 40 1400 2800 4200 5600 

december 30 1050 2100 3150 4200 

 
Table 5 Antaganden för varmvattenlasten per månad för ”medel”-hotell i Malaga 

Malaga Beläggning Varmvattenförbrukning per dag 

 [%] 50 bäddar 100 bäddar 150 bäddar 200 bäddar 
januari 30 1050 2100 3150 4200 

Februari 40 1400 2800 4200 5600 

Mars 60 2100 4200 6300 8400 

April 70 2450 4900 7350 9800 

Maj 80 2800 5600 8400 11200 

Juni 90 3150 6300 9450 12600 

Juli 95 3325 6650 9975 13300 

Augusti 95 3325 6650 9975 13300 

September 95 3325 6650 9975 13300 

Oktober 80 2800 5600 8400 11200 

November 50 1750 3500 5250 7000 

december 30 1050 2100 3150 4200 

 


