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Abstract	  
This study covers the construction and design of a small scale solar water heating 
system. The initial part is a theoretical frame of reference on which a prototype is 
built. The prototype is tested to decide what efficiency it can reach and how well it 
performs in relation to a given objective function. Product development methodology 
has been used in order to produce the prototype and is explained in detail in the 
report. The efficiency of the solar water heating system has been calculated from 
performed tests to 65 % with an accumulator containing 70 liters of water. The solar 
water heating system as a heating source and its competitiveness is analyzed in 
comparison to other heating sources with the conclusion that it has several 
environmental advantages but a long pay off-time which makes it less attractive in 
Sweden, particularly compared to countries with higher solar insolation. 
 
Solar water heating system, design, construction, efficiency, product development 
 
  



Sammanfattning	  
Denna rapport kommer att behandla konstruktion och design av ett småskaligt 
portabelt solvärmesystem. Rapportens första del är en teoretisk referensram som 
ligger till grund för byggandet av en prototyp av den behandlade solvärmetypen som 
har testats för att se vilken prestanda som uppnåtts och hur systemet förhåller sig till 
en given målfunktion. Prototypen togs fram med hjälp av produktutvecklingsmetodik, 
vilken även finns utförligt förklarad i rapporten. Verkningsgraden för den byggda 
prototypen beräknades efter tester till 65 % och är dimensionerad för 70 liter vatten. 
Solvärmesystemet som uppvärmningsalternativ och dess konkurrenskraft bland andra 
uppvärmningsalternativ har också studerats och slutsatsen dragits att solvärme har 
många miljömässigt positiva aspekter men lång pay off-tid per utvunnen kWh vilket 
gör att det kan anses som ett mindre attraktivt alternativ i Sverige jämfört med länder 
med högre solinstrålning. 
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1 Nomenklatur	  
I Tabell 1.1 nedan presenteras vilka variabler som använts i rapportens olika delar.  
 
Tabell 1.1 – Nomenklatur. 

Variabel Beskrivning Enhet 
𝑨 Area 𝑚! 
𝑨𝒚 Mantelarea 𝑚! 
𝒃 Bredd 𝑚 
𝜷 Volymutvidgningskoefficient 1

𝐾 
𝒄𝒑 Specifik värmekapacitet 𝐽

𝑘𝑔𝐾 

𝒅 Diameter 𝑚 
𝝐𝟏𝟐 Emissionsförhållande -‐ 
𝒈 Gravitationskonstanten 𝑚

𝑠! 
𝑮𝒓 Grashofs tal -‐ 
𝒉 Värmeövergångskoefficient 𝑊

𝑚!𝐾 
𝒉𝒚 Värmeövergångskoefficient yttersida 𝑊

𝑚!𝐾 
𝒉𝒊 Värmeövergångskoefficient innersida 𝑊

𝑚!𝐾 
𝑯 Höjd 𝑚 
𝒌 Värmekonduktivitet 𝑊

𝑚𝐾 
𝒌𝒆𝒇𝒇 Effektiv värmekonduktivitet 𝑊

𝑚𝐾 
𝑳𝒙 Längd 𝑚 
𝒎 Massa 𝑘𝑔 
𝒎 Massflöde 𝑘𝑔

𝑠  
𝝁 Dynamisk viskositet 𝑘𝑔

𝑚𝑠 
𝜼 Verkningsgrad - 
𝑵𝒖 Nusselts tal - 
𝑶 Omkrets 𝑚 
𝑷𝒓 Prandtls tal - 
𝑸 Värmeenergi 𝐽

𝑠 
𝑸 Värmeenergi 𝐽 
𝑹𝒆 Reynolds tal - 
𝑹𝒂 Rayleighs tal -‐ 
𝑹𝒚 Ytterradie 𝑚 
𝑹𝒚𝒋 Ytterradie mellanliggande lager j 𝑚 
𝑹𝒊𝒋 Innerradie mellanliggande lager j 𝑚 
𝑹𝒊 Innerradie 𝑚 
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𝝈 Stefan-Boltzmanns konstant 𝑊
𝑚!𝑇! 

𝑻𝒇𝒊𝒍𝒎 Filmtemperatur K 
𝑻 Snittemperatur K 
𝑻! Omgivningstemperatur K 
𝑻𝒘 Materialets yttemperatur K 
𝒕 Tid s 
𝑼 Hastighet 𝑚

𝑠  
𝑼 Värmegenomgångskoefficient 𝑊

𝑚!𝐾 
𝑽 Volym 𝑚! 
𝑽 Volymflöde 𝑚!

𝑠  
𝒗 Kinematisk viskositet 𝑚!

𝑠  
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2 Inledning	  
I detta inledande kapitel kommer projektets bakgrund, syfte och mål att beskrivas. 
Även studiens avgränsningar samt metod kommer att åskådliggöras. 	  
2.1 Bakgrund	  
Under de senaste 150 åren har samhället genomgått en unik utveckling om man ser 
till mänsklighetens historia. Jordens befolkning har ökat till följd av vetenskapliga 
framsteg, industriella revolutionen samt politikens utveckling. I takt med ökande 
befolkning och samtidigt allt högre krav gällande levnadsstandard, har människans 
konsumtion av energi och materiella ting ökat dramatiskt, något som i sin tur leder till 
en stor påverkan på vår miljö. (Ammenberg & Hjelm, 2011)  
 
Allt oftare publiceras larmrapporter om klimathot, global uppvärmning och den 
påverkan som utsläpp av växthusgaser har på vår miljö och vårt klimat (Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) & Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), 2013). 
Klimatet förändras av naturliga faktorer så som solens aktivitet, vulkanutbrott, havs- 
och luftströmmar samt jordens omloppsbana. Förutom naturliga faktorer så spelar 
även mänskliga faktorer en stor roll. Förbränning av fossila bränslen, avverkning av 
skog, jordbruk, boskapsskötsel samt utsläpp av kylmedel och partiklar är alla 
mänskliga aktiviteter som påverkar jordens klimat. (Ammenberg & Hjelm, 2011) 
Genom att minimera användningen av främst fossila bränslen, vilka ger upphov till 
kraftigt klimatpåverkande utsläpp, och istället utnyttja förnybara energislag kan 
människans påverkan på miljön minskas kraftigt. Sedan början av 90-talet har därför 
intresset för de förnybara energislagen ökat kraftigt. (IVA & KVA, 2013) Med 
förnybar energi menas energi från källor som förnyas i snabb takt och exempel på 
denna typ av energi är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi 
(Jordbruksverket, 2014). Att jorden har en begränsad tillgång på naturresurser så som 
kol och olja är något som ytterligare talar för att användningen av förnybara 
energislag behöver öka. 
 
De ökande miljöproblemen i kombination med stigande elpriser medför att solenergi 
blir allt viktigare för såväl småhusägare och fastighetsförvaltare som energibolag. 
(Svensk solenergi, 2014) Att direkt omvandla solstrålning till värme och elektricitet 
har en enorm potential (Miljöaktuellt, 2014). Solens stora potential som energislag 
beror på att solen är en flödande energikälla som gratis kan utnyttjas utan någon 
direkt miljöpåverkan (Svensk solenergi, 2007). Den solenergi som når jorden är ca 
15000 gånger större än den totala energi som konsumeras (Andrén, 2011). Hela 
energiförsörjningen skulle alltså kunna täckas av en bråkdel av den solenergi som 
träffar jorden. Enligt IVA och KVA (2013) saknas dock den kombination av teknik 
och vinstpotential som krävs för att ta tillvara på mer solenergi. Tekniken är under 
utveckling och utmaningen står i att få dessa nya tekniker kommersiellt gångbara. 
Både bristande vilja och höga priser kan stå i vägen för en framtida etablering. (IVA 
& KVA, 2013) 
 
För att utnyttja solenergi finns idag teknik inom två olika huvudområden, nämligen 
solceller för elproduktion samt solfångare för tillvaratagande av termisk solenergi 
(Ssolar, 2010a). Solceller förekommer i flera varianter, vilka alla syftar till att alstra 
elektricitet genom att elektroner frigörs och på så sätt skapar en elektrisk ström. 
Solceller ger störst nytta främst i utvecklingsländer där de kan ersätta 
dieselgeneratorer, ge belysning samt alstra kyla för mat och mediciner. Solceller 
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används även på bland annat fyrar, segelbåtar och svåråtkomliga applikationer som 
exempelvis satelliter. (IVA & KVA, 2013) Verkningsgraden hos solceller varierar 
beroende på vilken typ av solcell som används. Förutom detta måste även hänsyn tas 
till skillnader mellan en solcells enskilda verkningsgrad och hela solcellspanelens 
verkningsgrad. De bästa solcellerna på marknaden har en enskild verkningsgrad på 
17-18 % och är så kallade monokristallina solceller. De billigare tunnfilmsolcellerna 
har däremot endast en verkningsgrad på ca 6 %. (Norden Solar, 2014) 
 
Det andra området, som är tillvaratagande av termisk solenergi, innebär istället att 
värme- och kylproduktion sker med hjälp av solfångarteknik. (Ssolar, 2010a) 
Principen för samtliga tekniker är att fånga in den solinstrålning som träffar en yta 
och sedan överföra värmen som bildas till ett medium, som kan vara antingen en 
vätska eller en gas. Den termiska solenergin har ett brett användningsområde och kan 
användas för att värma upp vätskor till så höga temperaturer att de förångas. Detta 
görs genom att använda sig av koncentrerade solfångare som koncentrerar 
värmestrålningen till en punkt. Ångan som bildas kan sedan användas för att driva en 
turbin, vilket i sin tur genererar elektricitet. (Ssolar, 2010b) Den vanligaste formen av 
tillvaratagande av termisk energi är dock att värma upp ett medium med hjälp av 
plana solfångare. Ofta används ett solvärmesystem som förenklat består av en plan 
solfångare, vattenbehållare för lagring samt en solfångarkrets bestående rörledningar 
och diverse komponenter så som cirkulationspump, värmeväxlare och kopplingar. 
(Svensk Solenergi, 2013) Det uppvärmda mediet kan bland annat användas direkt för 
uppvärmning av pooler och som bidrag till en byggnads uppvärmningssystem eller för 
indirekt uppvärmning av tappvatten via en värmeväxlare. (Ssolar, 2010b)  
 
Solvärmeanläggningar karaktäriseras idag av fasta installationer med ett relativt högt 
pris per installerad effekt. För att hitta mer effektiva solfångarkonstruktioner har ett 
omfattande utvecklingsarbete genomförts under de senaste åren. De plana 
solfångarna, som också är de vanligaste, har en medelverkningsgrad på 50 % medan 
vakuumrörsolfångare kan komma upp till hela 70 %. (Andrén, 2011) Att 
solinstrålningen varierar över dygnet och även över året är en viktig aspekt som 
behöver tas hänsyn till. Under en kall vinterdag kommer komplement att behövas och 
det är således inte möjligt att enbart förlita sig på solenergi, vilket kan ses som en 
nackdel. Den termiska solenergin kommer därför att behöva samverka med andra 
energislag, förslagsvis med fjärrvärme som i sin tur är biobränslebaserad. Det är 
därför viktigt att ha kunskap om hur andra energislag fungerar och på så sätt få dessa 
olika energislag att samverka i ett gemensamt system. (Ssolar, 2010c) 
 
I denna studie kommer fokus ligga på att konstruera ett solvärmesystem för att 
möjliggöra användningen av solenergi för att värma upp tappvarmvatten. Integrering 
och samverkan med andra typer av system samt användningen av solceller kommer 
inte att undersökas. 

2.2 Syfte	  	  
Syftet med studien är att utifrån projektets förutsättningar skapa ett system som 
utnyttjar solenergi för att generera varmvatten. Rapporten syftar till att beskriva 
studiens tillvägagångssätt, solvärmesystemets testresultat och analys av uppnått 
resultat. Även en analys av det skapade systemets möjligheter och begränsningar ur 
ett såväl tekniskt som ekonomiskt perspektiv kommer att presenteras tillsammans 
med en jämförelse mellan systemet och konkurrerande lösningar.   
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2.3 Mål	  
Målet med studien är att genom inhämtad teoretisk kunskap och beräkningar utveckla 
och därefter konstruera ett väl fungerande solvärmesystem. Det skapade 
solvärmesystemet ska generera varmvatten som ska kunna användas för uppvärmning 
av bostäder, som tappvarmvatten eller för vattenrening i utvecklingsländer. Målet 
med studien är även att maximera en given målsfunktion som beskrivs närmare i 
kravspecifikationen samt uppnå en hög verkningsgrad för systemet. 

2.4 Frågeställningar	  	  
Rapporten utgår från följande tre frågeställningar:  
 

• Hur kan ett småskaligt portabelt solvärmesystem konstrueras för att på ett 
effektivt sätt ta tillvara på värme från solenergin som når jorden? 

• Till vilken kostnad kan ett fungerande solvärmesystem konstrueras och vilken 
verkningsgrad kan då uppnås?  

• Hur står sig solvärmesystem i förhållande till andra jämförbara lösningar?  

2.5 Avgränsningar	  	  
Solenergi har flera olika tillämpningsområden. I denna studie kommer endast 
värmeproduktion att undersökas och då i form av ett solvärmesystem med plana 
solfångare. Elproduktion från solceller kommer således inte att utredas vidare. Fokus 
ligger på att tillverka ett solvärmesystem som producerar varmvatten som kan 
användas i fritidshus. Varmvattnet behöver ej vara drickbart. 
 
Tid och resurser är en av de mest grundläggande begränsningarna i detta projekt. 
Projektet genomfördes under perioden mars - juni 2014, vilket gjorde att projektet 
behövdes avgränsas ur ett tidsperspektiv. Detta innebar att moment i form av 
systemets design och byggnation var tvungen att anpassas för att klara projektet under 
utsatt tid. En annan begränsande faktor var projektets budget. Denna påverkade bland 
annat förutsättningarna för kvaliteten på systemets komponenter.  

2.6 Metod	  	  
För att genomföra studien har följande steg gåtts igenom: 

• Förstudie 
• Konceptgenerering samt tekniska beräkningar 
• Design av systemet och inköp av komponenter 
• Byggnation och testning av systemet 
• Analys av resultat 
• Diskussion 
• Marknadsanalys 

2.6.1 Förstudie	  
Insamling av diverse litteratur har gjorts genom att använda Linköpings universitets 
databas för artiklar, samt tillhandahållen kurslitteratur i form av böcker och artiklar. 
Utöver detta har internet använts för att hitta rapporter om solenergi samt 
företagsspecifik information. I samband med insamling av allmän teori om solenergi 
och solvärmesystem har även mer teknisk information kring olika materials 
egenskaper samlats in. Detta för att kunna undersöka vilka material som bör användas 
vid konstruktionen av ett solvärmesystem. Parallellt med förstudien har även arbetet 
med den teoretiska referensramen påbörjats. 
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2.6.2 Konceptgenerering	  och	  tekniska	  beräkningar	  
Konceptgenereringen har gjorts genom användning av den information som erhölls 
från den teoretiska förstudiefasen. Utifrån detta genererades ett antal olika alternativ 
under en brainstormingprocess. Dessa alternativ sammanställdes i morfologiska 
matriser för de olika delfunktionerna för systemet. Från dessa matriser bestämdes ett 
antal olika kombinationer av koncept där de som ansågs mest genomförbara gick 
vidare till en ytterligare elimineringsprocess. I denna process användes 
elimineringsmetoderna Concept screening och Concept scoring för att ta fram de 
slutgiltiga komponenterna till systemets helhetskoncept. De koncept som valdes för 
varje delsystem användes sedan för att hitta en slutgiltig design för solvärmesystemet.  
 
Utifrån den teoretiska förstudien och konceptgenereringen bestämdes ett antal olika 
värden som ansågs väsentliga att använda för beräkningar gällande vidare 
dimensionering av systemet. Beräkningarna utgick från givna ekvationer som 
återfinns i olika termodynamiska formelsamlingar. Då givna parametrar för många 
utav ekvationerna saknades krävdes ett antal olika antaganden för att erhålla dessa 
värden. För att få en översikt gjordes ett antal beräkningar med olika 
parametervärden, vilket gjorde att ett antal olika scenarion kunde tas hänsyn till. 

2.6.3 Design	  av	  systemet	  och	  inköp	  av	  komponenter	  
Utifrån resultatet av konceptgenerering skapades en övergripande design av systemet. 
Därefter skapades en mer ingående design av respektive systemdel, vilken även 
grundades på tekniska beräkningar. Till förfogande för inköp fanns dock endast de tre 
Linköpingsbutikerna Bauhaus, Biltema och Jula samt glastillverkaren Emmaboda 
Glas. Detta har medfört att vissa önskvärda material har fallit bort på grund av 
butikernas sortiment och den begränsande budgeten. När beslut tagits för vilka 
material som skulle användas skapades utförliga ritningar för respektive systemdel. 

2.6.4 Byggnation	  och	  testning	  av	  systemet	  
När designen färdigställts och inköp genomförts påbörjades byggnationsfasen. Utifrån 
ritningarna byggdes först systemets grundstomme i form av en SJ-pall och en träbock 
och därefter byggdes en solpanel och en ackumulatortank. Viss omkonstruktion 
krävdes för att integrera systemets delar till ett fungerande solvärmesystem. I takt med 
att systemets delar växte fram genomfördes diverse tester för att kontrollera 
funktionaliteten hos respektive del. När systemet väl färdigställts påbörjades de på 
förhand bestämda testerna  

2.6.5 Marknadsanalys	  
Solvärme ställdes här mot andra typer av uppvärmning som genererar varmvatten och 
en jämförelse genomfördes ur ett ekonomiskt, tekniskt samt miljömässigt perspektiv. 
Internet har använts för att hitta information kring de olika uppvärmningssätten och 
dess ekonomiska karaktär både vad det gäller investerings- och löpande kostnader. 
Marknadsanalysen skrevs parallellt med rapportens övriga delar. 

2.7 Diskussion	  kring	  källor	  	  
Rapportens teoretiska referensram gällande beräkningar och teori kring 
värmeöverföring bygger till stor del på studentlitteratur som Fundamentals of 
Thermal-Fluid Sciences och liknande litteratur. Även material från författarna Formas 
och Kovacs har använts i teoridelen. För beräkningsdelen användes huvudsakligen 
boken Formelsamling i termo- och fluiddynamik. Dessa källor anses innehålla 
opartisk, vetenskaplig information då de har en stark vetenskaplig grund, är skrivna 
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av välrenommerade författare samt till viss del används som kurslitteratur vid 
Linköpings Universitet.  
 
Vidare har Lars Andréns böcker om solvärme använts vid de delar av teorin som 
behandlar uppbyggnaden av ett solvärmesystem. Lars Andrén är välkänd inom 
området solvärme och har skrivit ett flertal böcker inom ämnet, vilket gör honom till 
en tillförlitlig källa. Det bör dock tas i beaktning att han har ett mer praktiskt 
förhållningssätt än tidigare nämnda författare och därmed bör denna litteratur 
kompletteras med mer vetenskaplig teoretisk litteratur. 
 
I rapportens teoretiska referensram används även källor från kommersiella hemsidor 
så som hemsidorna för Emmaboda Glas och Plexiglas. Denna information har 
kontrollerats mot andra källor för att säkerställa trovärdigheten i informationen som 
hämtats. Informationen från dessa bör dock granskas kritiskt då texterna har skrivits i 
marknadsföringssyfte samt då författarna besitter ett vinstintresse och kan ha uttryckt 
sig för egen vinnings skull.  
 
Sammantaget anses allt som skrivits i rapporten komma från trovärdiga källor, men 
författarna har ändå valt att ställa all information mot andra källor för att garantera 
trovärdigheten i informationen. Källor som kommer från internet har valts att 
granskas extra hårt då tillförlitligheten där anses något lägre än motsvarande 
facklitteratur inom ämnesområdet. Läsaren uppmanas ändå att granska alla 
påståenden kritiskt då missuppfattningar kan ha förekommit. 

2.8 Struktur	  
Rapporten kommer att vara disponerad över följande rubriker: 
Inledning, Teoretisk referensram, Produktutveckling, Beräkningar, Design och 
konstruktion, Testning, Marknadsanalys, Resultat, Diskussion och Slutsatser. 
Avslutningsvis redovisas vilka referenser som har använts samt olika bilagor.  
 
Detta innebär således att rapporten först kommer att beskriva den teori som använts 
som grund vid utformningen av solvärmesystemet. Därefter följer flera avsnitt som 
berör det mer praktiska genomförandet av arbetet, till exempel i form av design, 
byggnation och testning av systemet. Rapporten avslutas med att redovisa resultat, 
analys och diskussion tillsammans med en marknadsanalys för att beskriva systemets 
begränsningar och förutsättningar ur ett såväl tekniskt som ekonomiskt perspektiv. 
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3 Teoretisk	  referensram	  
I detta kapitel kommer ett solvärmesystems olika delar att beskrivas. Fokus ligger på 
ett solvärmesystem innehållandes en plan solfångare, men även en kort beskrivning 
av övriga typer av solfångare återfinns. Avsnittet avslutas med förutsättningar för 
solvärme och teori gällande värmeöverföring. 

3.1 Solvärmesystemets	  främsta	  beståndsdelar	  
Enligt Svensk Solenergi (2013) består vanligen ett solvärmesystem av tre huvuddelar; 
solfångare, solfångarkrets inklusive pump, expansionsventiler och diverse andra 
komponenter samt ett värmelager i form av ackumulatortank eller varmvattenberedare. 
När de olika delarna i solvärmesystemet värms upp under dagen sker värmeförluster 
genom samtliga av de tre mekanismerna för värmeöverföring, nämligen strålning, 
konvektion och värmeledning.  (Hamed, Fellah & Ben Brahim, 2013). För att 
minimera värmeförlusterna från systemets delar spelar därför även isolering en viktig 
roll. I Figur 3.1 nedan visas en principskiss över systemets tre huvuddelar. 
 

 
Figur 3.1 – Solvärmesystem med (1) Ackumulatortank, (2) Solpanel och (3) Solfångarkrets med pump. 

 

3.2 Solfångare	  	  
Den främsta komponenten i alla solvärmesystem är den så kallade solfångaren. Syftet 
med solfångaren är att absorbera den inkommande solstrålningen, omvandla denna till 
värme och sedan överföra värmen till ett arbetsmedium, oftast luft, vatten eller olja. 
(Hamed et al., 2013) Marknaden domineras av plana solfångare som vanligen består 
av en plan absorbatorenhet, en täckskiva och isolering (Andrén, 1998). Delarna är 
sedan placerade i en bärande ram av till exempel aluminium. På baksidan av 
solfångaren placeras ett bakstycke av plåt och på denna läggs isolering som täcks av 
en så kallad damm- och diffusionsspärr. Ovanpå isoleringen placeras sedan 
absorbatorn och slutligen en täckskiva. (Andrén, 2011) I Figur 3.2 visas en principiell 
skiss av solpanelens tvärsnitt och hur de olika beståndsdelarna är placerade i den 
bärande ramen. 
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Figur 3.2 – Tvärsnitt av en plan solpanel. 

För att motverka kylande luftcirkulation i solfångaren kan ett konvektionshinder 
placeras mellan absorbatorn och täckskivan. På senare tid har det även utvecklats 
plana solfångare utan synliga ramar för att ytterligare vidga solfångares 
användningsområden. Solfångarna konstrueras då för att på ett enkelt sätt kunna 
integreras i exempelvis glasfasader eller fungera som balkongräcke. (Andrén, 2011) 

3.2.1 Absorbator	  	  
Absorbatorn är den enskilt viktigaste delen i solfångaren och det är i absorbatorn som 
värme överförs till det arbetsmedium som solvärmesystemet avser att värma upp 
(Andrén, 1998). Solstrålningen går genom en täckskiva för att sedan tas upp av 
absorbatorn där det strömmar en vätska som vidare transporterar den upptagna 
värmeenergin till lagringstanken. Hos plana solfångare är absorbatorn utformad som 
en plan platta och är ofta inbyggd i en välisolerad platt låda. För att minimera 
värmeförluster görs en ytbehandling, även kallad selektiv beläggning, på absorbatorn 
som framför allt minskar förlusterna vid höga temperaturer. Tack vare ytbehandlingen 
absorberar solfångaren solljus effektivt samtidigt som den strålar ut mindre värme och 
därmed ger låga värmeförluster. (Kovács & Dalenbäck, 2012) Det är omöjligt att 
undvika värmestrålningsförluster helt men med en ytbehandling minskar emittansen 
till några få procent, medan absorptionsförmågan hamnar på över 90 % (Andrén, 
2011). 
 
I huvudsak används två olika typer av absorbatorer, nämligen plattrörsabsorbator 
eller kanalplattor. Plattrörsabsorbatorn består ofta av kopparrör som är fastlödda på en 
kopparplåt eller invalsade i aluminiumplåt, medan kanalplattorna är tillverkade av 
exempelvis plast eller stål. (Kovács & Dalenbäck, 2012) Genom att kopparröret i 
plattrörsabsorbatorn valsas in mellan två aluminiumplåtar erhålls en bra kontaktyta 
mellan den yta som solstrålningen träffar, absorbatorflänsen och kanalen vari 
värmebäraren transporteras. För att öka möjligheten till en turbulent strömning som 
medför ytterligare bra värmeöverföring mellan fläns och värmebärare kan kanalen 
vara rombisk. (Andrén, 2011)  

3.2.2 Täckskiva	  
Täckskivan är placerad som ett lock över solfångaren och är ett skydd mot yttre 
faktorer så som väder och vind samt isolerar lådan så att värmen bevaras. Täckskivans 
egenskaper är beroende av vad solfångaren ska användas till samt vilken temperatur 
som önskas. Till exempel saknas täckskiva på de så kallade poolsolfångarna då de 
syftar till att värma upp poolvatten, vilket inte kräver en lika stor temperaturskillnad 
som när tappvarmvatten ska värmas. Valet av täckskiva beror alltså på vilken typ av 
användningsområde solfångaren syftar till samt önskad verkningsgrad på 
solvärmesystemet. Det finns främst två krav på en täckskiva som används i en 
solfångare. Det första är att skivan ska ha ett högt transmissionsvärde och det andra är 
att den ska ha god isoleringsförmåga. Detta medför att täckmaterialet ofta är tillverkat 
av härdat, antireflexbehandlat glas men kan också utgöras av något plastmaterial, 
exempelvis akrylplast. (Andrén, 2011) 

3.2.2.1 Transmission	  
Solstrålningen som träffar glaset fördelas på tre sätt, det transmitteras, absorberas och 
reflekteras. Detta ger det optiska sambandet: 
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𝐼   =   𝑅 + 𝐴 + 𝑇 
 
där I = instrålningen, R = reflektion, A = absorption och T = transmission.   
Storleken på R, A och T är beroende av glastyp, tjocklek, våglängd hos strålningen 
samt strålningens infallsvinkel. Den primära transmissionen och den sekundära 
transmissionen från glasytan till den inre omgivningen utgör tillsammans den totala 
mängden solenergi som passerar genom ytan. Denna energi kallas för solfaktor och 
betecknas g. (Carlson, 2005) I Figur 3.3 nedan visas en skiss över hur solstrålningen 
fördelas då den träffar en glasyta. 
 

 
Figur 3.3 – Transmission, absorption och reflektion av solstrålning i glas. 

 
Som tidigare nämnt, spelar även ljusets våglängd in på hur mycket ljus som passerar 
genom ett glas. Endast strålning med våglängder mellan 315 nm och 4000 nm kan 
passera. Den mot jorden infallande solstrålningen har ett våglängdsområde mellan 
280 nm och 2500 nm var av den del av strålningen med våglängd 380-780 nm är det 
som vi vanligen kallar för synligt ljus. (Carlson, 2005) I Figur 3.4 visas ett glas 
genomsläpplighet vid stålning olika våglängder.  

 
Figur 3.4 - Glas transmission av strålning. 

 

3.2.2.2 Isoleringsförmåga	  
För att bevara värmen och öka systemets verkningsgrad är glasskivans 
isoleringsförmåga mycket viktig. Glasets värmeisoleringsförmåga beskrivs med U-
värdet, vilket anger värmeflödet (W) per kvadratmeter (m2) vid en temperaturskillnad 
mellan glasets in- och utsida på en Kelvin. Ett lågt U-värde innebär god 
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isoleringsförmåga. Glas kan vara uppbyggt i flera lager med olika typer av gaser som 
isolering i mellan, vilket således ger ett minskat U-värde. Nackdelen med denna typ 
av glaskonstruktioner är dock att glasets ljustransmittans minskar. (Bülow-Hübe, 
u.å.)  

3.2.2.3 Antireflexbehandling	  
För att ytterligare öka andelen ljus som når absorbatorn kan glaset 
antireflexbehandlas. När glaset antireflexbehandlas kan det ge solvärmesystemet en 
prestandaökning på omkring 10 %. För att uppnå den önskade ökningen av 
verkningsgrad i systemet är det viktigt att använda en antireflexbehandling med rätt 
brytningsindex. (Helgesson, 2000)  

3.2.2.4 Olika	  glastyper	  
Vanligt floatglas 
Vanligt floatglas är ett ofärgat glas som har många användningsområden, däribland 
fönsterglas, speglar, inredning och i våtutrymmen. Vanligt floatglas kan göras med 
lägre järnhalt för ökad ljustransmittans, men kallas då för extravitt floatglas. 
(Emmaboda Glas, 2014a)  
 
Extravitt floatglas - diamantglas 
Glastypen extravitt floatglas har en låg halt av järnoxid vilket gör det mer färglöst än 
ett vanligt fönsterglas som naturligt har en grön ton. Det extravita floatglaset kallas 
därför även för lågjärnsglas eller diamantglas. Den färglösa egenskapen ökar glasets 
ljustransmittans, vilket gör det passande för byggnation av solfångare. (Emmaboda 
Glas, 2014b) 
 
Akrylplast 
Akrylplast, även kallat för plexiglas, är ett alternativt material vid valet av täckskiva. 
Plexiglas finns i en mängd olika utföranden och har i de flesta fall en transmissions-
förmåga på omkring 92 % (Plexiglas, 2005), vilket är något högre än för glas. 
Ytterligare en fördel med plexiglas är att en skiva är upp till 50 % lättare än ett 
lågjärnsglas vid samma area och tjocklek (Plexiglas, 2014).  
 

3.2.2.5 Teknisk	  data	  för	  olika	  glastyper	  
I Tabell 3.1 nedan visas isoleringsförmåga (U-värde) och transmissionsvärde 
(solfaktor) för de två produkterna Planilux och Diamant från Emmaboda Glas i 
utförandet 4 respektive 6 mm, samt akrylplast-produkten Plexiglas GS från Evonik 
Industries i utförande 3 respektive 5mm. 
 
Tabell 3.1 – Olika glas egenskaper. (Emmaboda Glas, 2014b och Evonic, 2013) 

Produktnamn Glastyp Tjocklek 
[mm] 

U-värde 
[W/m2K] 

Solfaktor (g) 

Planilux Vanligt floatglas 4 5,8 0,85 
Planilux Vanligt floatglas 6 5,7 0,82 
Diamant Extravitt floatglas 4 5,8 0,90 
Diamant Extravitt floatglas 6 5,7 0,90 
Plexiglas GS Akrylplast 3 5,6 0,92 
Plexiglas GS Akrylplast 5 5,3 0,92 
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3.2.3 Minimering	  av	  solfångarens	  värmeförluster	  
För att minimera värmeförluster från solfångarens baksida och sidor bör isolering 
placeras mellan absorbatorn och solfångarens bakstycke (Hamed et al., 2013). För att 
skydda isoleringen så att denna kan uppfylla sin funktion kan en så kallad 
diffusionsspärr användas. Det som eftersträvas är att diffusionsspärren och isoleringen 
sluter tätt mot rörledningarna eftersom den isolerande effekten då maximeras. 
(Persson, 2008) Även ett täckskikt kan placeras mellan absorbatorn och den yttre 
täckskivan av glas för att ytterligare minska värmeförlusterna (Kovács & Dalenbäck, 
2012).  

3.2.3.1 Diffusionsspärr	  
Syftet med diffusionsspärren är att skydda den underliggande isoleringen från fukt 
och övrig påverkan. Diffusionsspärren utgörs oftast av en tunn aluminiumfolie eller 
glasfiberyta och uppfyller även funktionen som dammspärr. Diffusions- och 
dammspärren placeras sedan mellan isoleringen och absorbatorn. (Andrén, 2011)   
Diffusionsspärren kan vara gjord av olika material där valet av material styrs av under 
vilka förutsättningar som spärren ska användas. Då diffusionsspärren ska skydda t.ex. 
en mineralullsisolering krävs att diffusionsspärren inte släpper igenom fukt eftersom 
mineralullen saknar förmåga att hantera detta. Används däremot isolering av 
cellulosamaterial kan en diffusionsspärr med viss fuktgenomsläpplighet användas 
eftersom cellulosamaterialen har förmåga att buffra fukten utan att funktionen 
försämras. Vid mycket fuktiga miljöer används alltid en diffusionsspärr som inte 
släpper igenom någon fukt. (Eriksson, 2014)  

3.2.3.2 Täckskikt	  
Täckskiktet syftar till att hindra luftrörelser i utrymmet mellan absorbatorn och 
täckskivan. Täckskiktet består ofta av en tunn plastfilm av teflon eller liknande 
material. Det är även möjligt att använda en kanalplatta gjord av plast för att 
nedbringa luftrörelserna. Kanalplattan tillverkas då i polykarbonat och har därmed 
lägre ljusgenomsläpp än teflonfilm, något som resulterar i en lägre verkningsgrad. 
(Kovács & Dalenbäck, 2012)  

3.2.4 Solfångarens	  verkningsgrad	  	  
Prestandan hos en plan solfångare beror av flera olika parametrar. Massflödet hos det 
cirkulerande mediet kan ses som en av de viktigaste parametrarna. I takt med en 
minskning av massflödet kommer utloppstemperaturen hos mediet att öka. Nackdelen 
med ett lågt flöde är dock att den totala värmeförlusten ökar. Det omvända 
proportionella förhållandet mellan massflöde och värmeförluster kan förklaras genom 
det faktum att om massflödet ökar kommer medeltemperaturen över absorbatorn att 
minska, vilket då även leder till minskade värmeförluster. En annan viktig parameter 
för solfångarens prestanda är arbetsmediets temperatur in till solfångaren. Vid 
konstant massflöde, ökar inte utloppstemperaturen signifikant vid en ökning av 
mediets inloppstemperatur. Detta beror på, precis som tidigare, att en ökning av 
arbetstemperaturen hos absorbatorn även ökar de totala värmeförlusterna. (Hamed et 
al., 2013) 
 
Prestandan hos en solfångare kan bestämmas med hjälp av verkningsgraden, ett mått 
som i procent anger hur stor del av den instrålade effekten som omvandlas till 
värmeeffekt, alltså hur stor andel av den energi som träffar solpanelen som omvandlas 
till nyttig värme (Kovács & Dalenbäck, 2012). För att beräkna verkningsgraden 
jämförs sambandet mellan infallande solinstrålningen och den värme som solfångaren 
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producerar. För att kunna jämföra olika fabrikat har solvärmebranschen enats om att 
beräkna årsvärmeproduktionen genom Karlssons formel för plana 
solfångare. (Andrén, 2011) 

3.2.4.1 Karlssons	  formel	  	  
Solfångarens årsvärmeproduktion kan som ovan nämnt beräknas med hjälp av 
Karlssons formel. Formeln beräknar årsvärmeproduktionen genom att subtrahera 
värmeförluster från absorberad solinstrålning. (Andrén, 2011)  
 
Enligt Boo (2005) lyder Karlssons formel enligt följande: 
 

𝑃 = 𝑇𝐴𝐼 − 𝑈(𝑇!"#$ − 𝑇!"#) 
 
där  
𝑃 = Årsvärmeproduktionen 
𝑇 = Glasets transmittans 
𝐴 = Absorbatorns absorbtans 
𝐼 = Instrålningen per ytenhet 
𝑈 = Solfångarens totala värmeförlustfaktor. 
𝑇!"#$ = Solfångarens arbetstemperatur 
𝑇!"# = Omgivningens temperatur. 
 
Vidare går det då att beräkna verkningsgraden för solfångaren enligt följande formel: 
 

𝜂 = 𝑃/𝐼 
 
där  
𝜂 = Verkningsgraden (Boo, 2005). 
 
Således går det att förbättra verkningsgraden genom att sänka solfångarens 
arbetstemperatur och på så vis minska temperaturskillnaden mot omgivningen. När 
det kommer till verkningsgraden är solfångarens arbetstemperatur är på så vis lika 
viktig som dess övriga prestanda. (Andrén, 2011) 

3.2.4.2 SPs	  modell	  
Verkningsgraden kan även beräknas med en modell framtagen av SPs (Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstituts) solfångarprovning. Här bestäms tre parametrar 
från mätdata, vilket gör det möjligt att genom en matematisk modell beräkna 
solfångarens verkningsgrad vid olika temperaturer och instrålning. De tre parametrar 
som bestäms med mätdata är 𝜂!, 𝑘! samt 𝑘!. (Andrén, 2011) 
 
Verkningsgradsformeln i sin helhet lyder enligt följande: 
 

𝜂 =   𝜂! −
𝑘!
𝐸!
∗ 𝑇! − 𝑇! −   

𝑘!
𝐸!
∗ (𝑇! − 𝑇!)! 

 
där 
𝐸! = den aktuella solinstrålningen i W/m2 
𝑇! = solfångarens arbetstemperatur (medelvärdet av in- och utloppstemperatur) 
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𝑇! = Den omgivande luftens temperatur 
𝜂! = hur stor del av den solstrålning som når absorbatorn och som absorberas  
𝑘! och 𝑘! = hur stora solfångarens värmeförluster är. 
 
Med hjälp av dessa kan sedan den effektiva värmeförlustkoefficienten, 𝑘!, beräknas 
genom formeln nedan: (Andrén, 2011) 
 

𝑘! =   𝑘! + 𝑘!(𝑇! − 𝑇!) 

3.2.5 Parallell-‐	  eller	  seriekopplad	  solfångare	  	  
En solfångares rör kan vara antingen serie- eller parallellkopplade. Seriekopplat flöde 
innebär att absorbatorstripsen kopplas så att allt vatten passerar genom samtliga strips 
per varv. Parallellkopplat flöde innebär däremot att stripsen kopplas ihop så att vattnet 
delas upp och endast går genom en strip per varv. För att underlätta för pumpen är det 
eftersträvansvärt att minimera det totala tryckfallet i rörsystemet och av den 
anledningen bör antalet klämriskkopplingar och vinklar minimeras. Det är tryckfallet i 
solfångarna i förhållande till tryckfallet i övriga rörsystemet som avgör hur 
solfångarna ska kopplas. För att skapa ett enhetligt flöde över solfångarna kan det 
vara en fördel att seriekoppla dem om tryckfallet är litet. I ett konventionellt system är 
det istället mer vanligt med parallellkoppling då det uppnås ett enhetligt tryck över 
solfångarna. Det kan vid parallellkoppling vara fördelaktigt att installera 
avstängningsventiler som möjliggör att flödet kan köras genom en eller ett fåtal 
moduler vid uppstarten. På så sätt ökar flödeshastigheten och den luft som har 
ansamlats i systemet dras med till avluftaren. (Kovács & Dalenbäck, 2012) 

3.2.6 Placering	  av	  solfångare	  	  
Solfångarens prestanda är starkt beroende av hur mycket solstrålning som når 
absorbatorn (Andrén, 2011). Enligt Carlsson (2005) är solstrålningens infallsvinkel 
viktig för att glasrutans transmittans ska vara så hög som möjligt och enligt Andrén 
(2011) bör solpanelen därför vinklas och vridas efter solen så att solstrålningen alltid 
träffar glaset vinkelrätt mot dess yta. Att följa solen är inte alltid praktiskt möjligt och 
oftast används helt fasta installationer av solfångare. Den optimala placeringen för 
fasta solfångare är rakt mot söder med en lutning på ungefär 45° mot horisontalplanet. 
För att maximera instrålningen är det även viktigt att ta hänsyn till eventuella 
skuggningar vid val av yta som solfångaren ska placeras på (Andrén, 2011).  

3.2.7 Övriga	  typer	  av	  solfångare	  	  
Förutom den plana solfångaren som beskrivits i avsnitten ovan finns flera andra typer 
av solfångare. Samtliga solfångare används för att värma upp vatten men 
tillvägagångssättet skiljer sig, vilket kort kommer att beskrivs nedan. 

3.2.7.1 Vakuumrörsolfångare	  	  
Vakuumsolfångare har utvecklats från lysrörstekniken och har i allmänhet en hög 
verkningsgrad även vid höga arbetstemperaturer och vid indirekt instrålning från 
solen. Den konstruktion som utnyttjar indirekt instrålning bäst är solfångare med 
vakuumrör med cirkulär absorbator och utan reflektor. Då placeras en absorbator i ett 
glasrör med vakuum, vilket varken leder kyla eller värme. Vakuumsolfångare har 
historiskt sett varit dyrare än plana solfångare men tack vare ökade 
försäljningsvolymer och import från framför allt Kina har konkurrenskraften ökat de 
senaste åren. Marknadsandelen för vakuumrörsolfångare i Sverige ökade från några få 
procent år 2000 till omkring 50 % år 2010. (Andrén, 2011) 
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Eftersom vakuum inte är värmeledande blir prestandan i en vakuumrörsolfångare upp 
till 30 % bättre än i en plan solfångare. Vakuumrörsolfångare påverkas således mindre 
av vind och omgivningstemperatur och på så vis bibehålls en god verkningsgrad även 
vintertid när omgivningstemperaturen kan vara låg. Genom att använda reflektorer 
kan vakuumrörets verkningsgrad förbättras ytterligare. Dessa reflektorer placeras 
bakom vakuumröret och koncentrerar samt fördelar solstrålarna, vilket höjer 
temperaturen i vakuumröret och därmed ökar också effektiviteten. (Andrén, 2011)  

3.2.7.2 Koncentrerade	  solfångare	  	  
Plana solfångare och vakuumrörsolfångare används för att nå låga till medelhöga 
temperaturer, från 20 °C till 120 °C. Önskas högre temperaturer behöver 
koncentrerade solfångare användas. (Shukla, Sumahty, Erickson & Gong, 2012) Vid 
användning av koncentrerade solfångare placeras ett absorbatorrör i fokus med hjälp 
av en konkav spegel. Konstruktionen kräver direkt solinstrålning vilket gör att den 
inte är speciellt lämplig för det svenska klimatet. Det krävs en avancerad teknik för att 
den koncentrerade solfångaren ska följa solens bana vilket leder till en hög 
investeringskostnad och ökad risk för driftstörningar. Fördelen med en koncentrerad 
solfångare är dock att den möjliggör så höga arbetstemperaturer att arbetsmediet även 
kan användas för att driva en ångturbin för att generera elektricitet. (Andrén, 2011)  
  
MaReCo-solfångaren är en svensktillverkad koncentrerande solfångare som inte följer 
solens bana. Konstruktionen bygger på en speciell geometri med en dubbelverkande 
absorbator som placeras i en parabolisk reflektor. (Andrén, 2011) Absorbatorns 
placering gör att den träffas från två håll och därför används en speciell sorts selektiv 
beläggning på båda dess sidor. Ytterligare fördelar med denna solfångare är att 
konstruktionen inte kräver någon isolering samt att den har en relativt liten 
öppningsarea vilket medför att glas av högre kvalitet kan användas (Boo, 2005).  

3.2.7.3 Lågtempererade	  poolsolfångare	  	  
Lågtempererade solfångare arbetar i låga temperaturer (<30 °C) och har därmed ett 
begränsat användningsområde. Solfångaren har en bra verkningsgrad och kan 
användas för att exempelvis värma upp utomhusbassänger där temperaturkraven inte 
är speciellt höga. Det finns ett flertal olika konstruktioner men generellt sett har 
lågtempererade solfångare en relativt enkel uppbyggnad. Till skillnad från många 
andra solfångare är den lågtempererade solfångaren oglasad och saknar isolering. Ska 
solfångaren användas för att värma upp pooler är det viktigt att den anpassats för att 
klara av klorerat vatten eftersom bassängvattnet används som värmebärare. 
Solfångaren kan exempelvis vara tillverkad av någon form av UV-beständigt 
polyolefinmaterial eller EPDM-gummi. De solfångare som är tillverkade av plast är 
känsliga för frost och det är därmed viktigt att dräneringsfunktionen fungerar utan 
problem. (Andrén, 2011)  

3.3 Ackumulatortank	  
Syftet med en ackumulatortank är att lagra varmt vatten och därmed möjliggöra 
lagring av energi i form av värme. Vattenbehållaren är vanligen tillverkad av stål, 
betong, plast, fiberglas eller andra lämpliga material. (Shukla et al., 2012) 
Solstrålningen varierar över olika tider på dygnet, varför ackumulatortanken fyller en 
mycket viktig funktion i solvärmesystemet. Således säkerställer en välisolerad 
ackumulatortank tillgången på varmt vatten under hela dygnet. (Andrén, 2011)  
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3.3.1 Dimensionering	  
Vid utformning av en ackumulatortank är det ett antal kriterier som bör tas hänsyn till. 
Först och främst bör tillsatsvärme definieras, det vill säga vilken typ av värmekälla 
som ska användas i systemet. I ett solvärmesystem beror ackumulatortankens 
dimension således på solfångarens area. En tumregel är att ackumulatorvolymen ska 
vara 50-100 liter per kvadratmeter solfångare. För att kunna dimensionera tanken 
vidare är det nödvändigt att fastställa vilket effektbehov som föreligger för systemet 
samt kartlägga hur exempelvis tankens volym förhåller sig till den kapacitet som 
solpanelerna tillhandahåller. (Andrén, 2011) Om tanken har en för liten volym ökar 
risken att tanken fulladdas, vilket gör att solfångaren utnyttjas sämre och får en 
minskad verkningsgrad. Detta beror på att solfångaren får en hög arbetstemperatur, 
vilket medför att värmeförlusterna i systemet ökar. En överdimensionering av tanken 
innebär istället att risken för värmeförluster från tanken ökar samt att kapaciteten hos 
solfångarna inte räcker till för att värma vattnet till önskad temperatur. (Persson, 
2008)  

3.3.2 Skiktning	  av	  ackumulatortank	  
För att uppnå optimal verkningsgrad hos solfångaren eftersträvas att uppnå maximal 
temperaturskiktning i ackumulatortanken. (Formas, 2004; Andrén, 2011) Skiktning 
innebär att vattnet fördelas i tanken utefter temperatur, där det varma vattnet befinner 
sig i den övre delen av tanken, medan det kallare vattnet med högre densitet sjunker 
till botten (Novator, 1996). Skulle innehållet i en skiktad tank blandas sker ingen 
förändring i tankens medeltemperatur, men möjligheten att utnyttja energin 
försämras. Att vattnet är skiktat bidrar således till att klara de temperaturkrav som 
finns för systemet och eventuella externa energikällor behöver därför inte tillföras lika 
ofta. En blandad tank leder däremot till en högre temperatur i tankens botten, något 
som i sin tur leder till att temperaturen vid inloppet till solpanelerna är högre jämfört 
med vattnet från en skiktad tank. Eftersom temperaturen för inloppsvattnet är högre 
kommer även medeltemperaturen hos solpanelen öka. Denna ökning i 
medeltemperatur medför ökade värmeförluster från såväl solpanelen som från 
rörsystemet mellan ackumulatortank och solpanelen. (Formas, 2004)   
 
För att uppnå en optimal skiktning i ackumulatortanken är det nödvändigt att hålla en 
låg flödeshastighet vid inloppet till tanken för att se till att omblandningen minimeras. 
För att inte påverka skiktningen rekommenderas lägre flödeshastigheter än 4 cm/sek. 
(Kovács & Dalenbäck, 2012) Ytterligare ett sätt för att minimera omblandningen av 
vattnet i tanken är att placera ut ett hinder i tanken, vilket hindrar vattnets rörelse och 
således ger upphov till en bättre skiktning. (Shukla et al., 2012) 

3.3.3 Ackumulatortankens	  isolering	  	  
För att en ackumulatortank ska uppfylla funktionen av att hålla vatten varmt, krävs 
adekvat isolering för att undvika stora värmeförluster. Tjockleken på isoleringen och 
vilken typ av isolator som används påverkar således hur stor energibesparing som kan 
uppnås. Gällande tjockleken på isoleringen kommer en allt för tunn tjocklek att 
generera stora värmeförluster, vilket leder till att de besparingar som uppnåtts med 
solvärmesystemet försummas. (Formas, 2004). Enligt Cengel, Cimbala och Turner 
(2012) kommer värmeöverföringen till omgivningen alltid att minska om mer 
isolering appliceras på plana ytor. Om mer isolering däremot tillförs på en 
cylinderformad yta kommer värmeöverföringen öka tills den kritiska isoleringsradien 
uppnås och först efter att ha passerat den kritiska isoleringsradien kommer ytterligare 
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isolering att minska värmeöverföringen. (Cengel et al., 2012) Således måste hänsyn 
tas till ackumulatortankens geometri för att kunna bestämma vilken mängd isolering 
som krävs för att minimera värmeförlusterna.  
 
En annan aspekt som bör ta hänsyn till gällande värmeförluster är genom 
konvektionsrörelser i isoleringen. För att uppnå ett välisolerat system krävs det 
antingen att isoleringen är lufttät eller att det ytterst finns ett lufttätt skikt. 
Anslutningar till tanken bör även tas i beaktning, då exempelvis anslutningar i form 
av rör riskerar att motverka den eftersträvade lufttätheten. (Persson, 2008)  

3.3.4 Bakterietillväxt	  	  
Ett problem vid lagring av vatten är eventuell tillväxt av olika typer av bakterier. Det 
är framför allt spridning av så kallade legionellabakterier som bör undvikas då dessa 
naturligt kan finnas i låga koncentrationer i vanligt kallvatten. Några av de viktigaste 
faktorerna för att legionellabakterierna ska kunna föröka sig är vattentemperatur och 
vattencirkulation, men också tillgång på syre och näring. Bakterierna frodas bäst i 
stora vattensamlingar med en temperatur mellan 20 och 45 °C under ett längre 
tidsspann på några dygn eller veckor och där vattenflödet är lågt. Vid högre 
temperaturer än 50 °C har bakterierna svårt att överleva och vid en vattentemperatur 
på 70 °C dör bakterierna på kort tid. (Stålbom & Kling, 2002) För att undvika 
bakterietillväxt i ackumulatortanken finns det både rekommendationer och krav på 
vattnets temperatur vid tappstället. Svenska byggnormer säger att temperaturen som 
lägst bör vara 60 °C i ackumulatortanken och 50 °C där vattnet tappas. (Formas, 
2004) 
	  

3.4 Solfångarkrets	  
Den tredje huvuddelen av ett solvärmesystem är den så kallade solfångarkretsen, 
vilken främst består av ett rörledningssystem som transporterar solvärmesystemets 
värmebärare från ackumulatortanken till solfångaren. Utöver detta finns diverse 
komponenter för att skapa den funktionalitet som solvärmesystemet kräver. (Andrén, 
2011)	  

3.4.1 Rörledningssystem	  	  
Det är fördelaktigt om rören mellan solfångarna och lagringstanken har en stadig 
lutning då detta motverkar att luftfickor skapas som måste avluftas. Om systemet 
innehåller flera solpanelsmoduler kopplas dessa samman så att det endast finns ett 
inlopp och ett utlopp till lagringstanken. För längre rörsträckor är det även viktigt att 
beräkna så att det finns tillräckligt med expansionsmöjligheter genom att inte bygga 
in fasta spänningar. Det är vanligt att ansluta rören till solfångaren med hjälp av 
klämringskopplingar och eventuellt stödhylsor. Ska flera solfångare kopplas samman 
sker det oftast med hjälp av de kopplingar som tillverkaren själva tillhandahåller. 
(Kovács & Dalenbäck, 2012)  

3.4.1.1 Rörmaterial	  
Vilket material rören ska vara tillverkade av beror på materialet på värmebärarsidan i 
solfångaren och på värmeväxlaren. Generellt sett rekommenderas kopparrör för de 
flesta system medan plastsolfångare med fördel kan använda plaströr. Koppar är ett 
korrosionshärdigt material vilket är fördelaktigt. I likhet med kopparrör är mjuka 
tunnväggiga stålrör enkla att arbeta med. Vid användning av stålrör rekommenderas 
dock att rören är ytskyddade. Vid användning av plaströr, till exempel PEX-rör, är det 
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viktigt att rören är anpassade för att klara det tryck och den temperatur som anges av 
tillverkaren av solfångaren. I de flesta fall innebär detta att rören ska klara 
temperaturer på upp till 120 °C kombinerat med ett tryck på 2,5 bar. Plastsolfångare 
och oglasade solfångare har lägre tryck och temperatur, vilket medför att det då är 
rekommenderat att använda PEX-rör. Några av fördelarna med att använda PEX-rör 
är dess låga vikt, få skarvar och i många fall enklare rördragning. (Kovács & 
Dalenbäck, 2012)  

3.4.1.2 Dimensionering	  av	  rör	  
Vid dimensionering av rör finns det två aspekter att ta hänsyn till. Dels eftersträvas 
klena rör för att minska värmeförluster och dels önskas låga tryckfall genom att 
använda grova rör. Därmed får en kompromiss mellan värmeförluster och tryckfall 
avgöra dimensioneringen av rören. För att beräkna minsta möjliga dimensionering 
krävs värden på tryckfallet genom värmeväxlaren och solfångaren, storlek och effekt 
på pumpen samt nödvändigt flöde i solfångarkretsen. (Kovács & Dalenbäck, 2012)  

3.4.2 Värmeväxlare	  och	  värmebärare	  
Ett solvärmesystem kan kategoriseras in i system med direkt eller indirekt cirkulation. 
I ett direkt, även kallat öppet, system cirkulerar vatten från ackumulatortanken direkt 
till solfångaren för att värmas upp av solenergi. I system med indirekt cirkulation 
används en separat värmebärare, vars syfte är att absorbera värmen i solfångaren. Vid 
val av värmebärare är fluidens egenskaper så som kokpunkt, fryspunkt, viskositet och 
värmekapacitet viktiga att ta i beaktan. Luft, vatten, vatten-glykolblandningar och 
olika typer av köldmedier är vanliga värmebärarfluider. (Shukla et al., 2012)  
 
För att överföra värmen från värmebäraren till vattnet i ackumulatortanken används 
sedan en värmeväxlare. (Shukla et al., 2012) Eftersom de två fluiderna är skilda från 
varandra av något material, kommer värmen primärt att överföras genom 
värmeledning och konvektion från det varmare mediet till det kallare. (Formas, 2004) 
Värmeväxlare är därför generellt tillverkade av material med god 
värmeledningsförmåga så som aluminium, rostfritt stål, gjutjärn, koppar och brons. 
För att försäkra korrosionshärdighet och god värmeledning är koppar ett populärt 
materialval. (Shukla et al., 2012) I de flesta solvärmesystem värms vattnet genom två 
spiralrörsvärmeväxlare i ackumulatortanken, där det ingående vattnet förvärms i den 
nedre delen av ackumulatortanken och eftervärms i den övre delen. Denna typ av 
placering för värmeväxlarna leder till en bättre skiktning i tanken jämfört med om 
enbart en värmeväxlare använts. (Formas, 2004) 

3.4.3 Isolering	  av	  rörledningssystem	  	  
Hela solvärmesystemets rörsystem bör isoleras med ett material som tål höga 
temperaturer för att minimera systemets värmeförluster. Isoleringen metern närmast 
solfångaren bör tåla 140°C och övriga delar 120° C. En tumregel för 
mineralullsisolering är att isoleringstjockleken bör vara minst lika tjock som 
innerdiameterna av röret. (Svensk Solenergi, 2013) 

3.4.4 Övriga	  komponenter	  
Förutom olika rörledningar och kopplingar innehåller solfångarkretsen flera övriga 
komponenter för att systemet ska fungera. Nedan beskrivs de två komponenterna 
cirkulationspump och expansionskärl.  
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3.4.4.1 Cirkulationspump	  
Solvärmesystem kan använda sig av flera metoder för att skapa cirkulation av vattnet 
eller det värmeöverförande mediet och systemen kan därefter delas in i två kategorier, 
aktiva eller passiva system. De flesta systemen på marknaden är aktiva system, vilket 
innebär att systemen använder en eller flera cirkulationspumpar för att få det 
värmeöverförande mediet att cirkulera inom systemet. Ett solvärmesystem som 
däremot inte använder sig av en cirkulationspump kallas för ett passivt 
solvärmesystem. Här används istället vattnets naturliga rörelse beroende av 
temperaturskillnader för att skapa cirkulation i systemet. (Shukla et al., 2013)  
 
Enligt Andrén (2011) kan cirkulationspumpen ses som en av de vitala delarna i ett 
solvärmesystem. Pumpen, vars huvuduppgift är att transportera solinstrålningens 
värmeinnehåll från solfångare till ackumulatortank, utgör själva hjärtat i systemet. För 
att styra pumpen används oftast en reglercentral och på så sätt kan cirkulationen starta 
så fort temperaturen i solfångaren överstiger temperaturen i ackumulatortanken. 
(Andrén, 2011) 

3.4.4.2 Expansionskärl	  
Det krävs säkerhetsåtgärder vid system som hanterar varmvatten med tanke på det 
ökade trycket som uppstår. Expansionskärlet finns till för att kunna hantera volym- 
och tryckskillnaderna i det värmeöverförande mediet och skydda från personskador. 
För att expansionskärlet ska fylla sin funktion krävs det att det är korrekt 
dimensionerat samt har en adekvat placering i systemet. (Svensk Solenergi, 2013) 
 

3.5 Isolering	  av	  solvärmesystemet	  
För att minimera värmeförluster är det viktigt att hela systemet isoleras med relevant 
isoleringsmaterial i lämplig tjocklek. Ett dåligt isolerat system riskerar stora 
energiförluster i form av värme. Egenskaper som bör finnas hos isoleringen är hög 
temperaturtålighet. (Kovács, 2012) 

3.5.1 Klassificering	  av	  isolering	  	  
Isolering används för att minska värmetransporter från en plats till en annan. Hur bra 
en viss typ av isolering är mäts i "värmeledning", k, och mäts i W/mK. Ju lägre k-
värde desto bättre värmeisolerande förmåga. Ett materials värmeledningsförmåga 
ökar då temperaturen ökar. (Byggipedia, 2014)  

3.5.2 Olika	  typer	  av	  isolering	  
Nedan följer en kort beskrivning av några av de vanligaste isoleringstyperna på 
marknaden som skulle kunna användas för att isolera ett solvärmesystem.  

3.5.2.1 Glasull	  
Glasull är en av de mest använda typerna av isolering och brukar räknas till kategorin 
mineralullsisolering. Det finns utföranden med olika densitet vilket medför att 
glasullsisolering kan ha olika k-värden. Vanligen ligger k-värdet mellan 0,03 och 
0,045 W/mK. (Byggipedia, 2014) Glasull klarar temperaturer på upp till 250° C (The 
Engineering Toolbox, 2014).  
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3.5.2.2 Stenull	   
Stenull är en annan typ av isolering i kategorin mineralull. Stenull är mycket 
brandsäkert och har ett k-värde i området 0,03-0,045 W/mK (Byggipedia, 2014). 
Stenull klarar temperaturer på upp till 760° C. (The Engineering Toolbox, 2014)  

3.5.2.3 Polyuretan	  
Polyuretan är en skumisolering vars celler innehåller en låg-konduktiv gas. K-värdet 
hos denna typ av isolering varierar beroende på vilken typ av gas som cellerna 
innehåller. Vanligen har polyuretan ett k-värde på omkring 0,023 W/mK. (Isopol, 
2014) Polyuretan klarar temperaturer på upp till 120° C (The Engineering Toolbox, 
2014).  

3.5.2.4 Cellplast	  
Cellplast är en hård isolering som tillverkas i skivformat. Det är ofarligt vid kontakt 
och är lätthanterligt. Materialet är brandfarligt och ska därför inte användas vid 
områden med höga temperaturer. Cellplast kallas även för frigolitisolering (Veckans 
Affärer, 2012). K-värdet för cellplast varierar men befinner sig normalt i området 
0,03-0,045 W/mK (Byggipedia, 2014).   

3.5.3 Teknisk	  data	  för	  olika	  isolertyper	  
I Tabell 3.2 nedan visas isoleringsförmågan (k-värde) och isoleringens tjocklek för 
fem olika produkter från butikskedjan Bauhaus. 
 
Tabell 3.2 - Teknisk data för olika isoleringsprodukter (Bauhaus, 2014a-e). 

Produktnamn Isolertyp k-värde [W/mK] Tjocklek 
[mm] 

Isoleringsskiva Lambda 37 Glasull 0,037 95 
Isoleringsrulle Lambda 39 Glasull 0,039 95 
Markskiva Stenull 0,035 100 
Linisolerings-skiva Ekologisk 

linisolering 
0,038 95 

Graphite GS80 Cellplast 0,031 100 
 

3.6 Förutsättningar	  för	  solvärme	  	  
För att solvärmesystem ska fungera krävs solinstrålning. Även goda vindförhållanden 
kan ses som en förutsättning för att uppnå en hög prestanda på solvärmesystemet.  

3.6.1 Solinstrålning	  
Från de olika kärnprocesser som pågår i solen avges en stor mängd energi i form av 
strålning. Den totala utstrålningseffeken för solen är 3,8 x 1026 W och av denna mängd 
är det ungefär 170 x 1012 W som når jorden. Jämförs detta med hur mycket energi som 
konsumeras på jorden, är instrålningen från solen 15000 gånger större. (Andrén, 
2011) Eftersom att avståndet mellan solen och jorden varierar under årets gång 
kommer solinstrålningens effekt att variera.  Ett mått på den totala strålningseffekten 
per areaenhet kallas för solarkonstanten, den uppgår till 1366 W/ m2 och mäts utanför 
jordens atmosfär (SMHI, 2007). Den strålning som till slut når jordens markyta är 
något reducerad och ligger för Sverige på ungefär 1000 W/m2 beroende på var i landet 
man mäter. På sydligare breddgrader är strålningseffekten något högre vilket kan 
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förklaras av att solens infallsvinkel är större samt att det är ett kortare avstånd genom 
atmosfären. (Andrén, 2011)   
 
Den energimängd som kan tillgodogöras från solstrålningen påverkas bland annat av 
moln, gaser och aerosoler under sin väg genom atmosfären mot jordytan. En stor del 
av energin absorberas av atmosfärens gaser så som vattenånga, koldioxid 
och ozon.  Instrålningen reflekteras även av exempelvis aerosoler, gaser och moln 
samt av jordytan. Övriga variationer som påverkar möjligheten att ta tillvara på 
energin är geografiska skillnader, väderlek och tidpunkt på dygnet. (SMHI, 2007) På 
lokal nivå är det framförallt väderleken som påverkar hur stor effekt som når 
markytan (Andrén, 2011).   
 

Den totala instrålningen klassificeras antingen som direkt eller diffus, där den direkta 
instrålningen är den del av strålningen som reflekteras och absorberas i moln och i det 
närmaste upphör. Den diffusa instrålningen är den som slutligen når markytan. 
(Andrén, 2011) Detta innebär att det är den direkta instrålningen som når jorden under 
molnfria förhållanden och den diffusa instrålningen som når markytan vid molniga 
förhållanden. Enligt SMHI (2013a) är det globalstrålningen, det vill säga den totala 
mängden direkt och diffus strålning, som träffar en horisontell yta som är intressanta 
för solvärmesystem. I de södra delarna av Sverige ligger den årliga 
globalinstrålningen på drygt 1000 kWh/m2, medan i de nordligaste delarna ligger på 
800 kWh/m2 (Andrén, 2011). Under år 2013 hade en mätstation i Norrköping en 
globalinstålning på 1 077,1 kWh/m2 medan medelvärdet av globalinstrålning för 
samma mätstation under åren 1961 till 1990 var 974,5 kWh/m2 (SMHI, 2013b).  

3.6.2 Vindförhållanden	  
Då systemets komponenter befinner sig utomhus kommer yttre förhållanden så som 
vind att påverka systemets förmåga att tillgodogöra sig solens energi i form av 
värmestrålning och senare även att behålla den (Andrén, 2011). Då små 
konvektionsförluster eftersträvas i systemet är det av intresse att få en ungefärlig bild 
över hur vindförhållanden ser ut i Linköping där systemet kommer att testas och 
användas. Enligt SMHI (2006) var den årliga medelvinden vid en mätstation utanför 
Linköping, nämligen i Malmslätt, 3.8 m/s för åren 1961-2004 och i maj månad var 
medelvinden 3.6 m/s. 
 

3.7 Värmeöverföring	  
Värmeöverföring är läran om hur energi kan överföras i form av värme till fökjd av en 
temperaturdifferens och de fysikaliska mekanismer som bestämmer värmeflöde och 
temperatur. Värmeöverföringen kan ske genom tre olika mekanismer: ledning, 
konvektion och stålning (Storck, Karlsson, Andersson, Renner och Loyd, 2012). 
Överföringen av energin sker alltid från det system med högre temperatur till det 
system med lägre temperatur (Cengel et al., 2012). 

3.7.1 Värmeledning	  
Värmeledning är den typ av värmetransport som sker i ett material eller medium för 
att jämna ut en rådande temperaturgradient (Holman, 2010). När hela mediet och dess 
omgivning når en gemensam temperatur kommer värmeledningen att avstanna. 
Värmeledningen hos ett medium beror av dess materialegenskaper, geometri och 
tjocklek samt den rådande temperaturdifferensen inom mediet. (Cengel et al., 2012) 
 



 22 

Värmeledning kan ske hos såväl fasta, flytande och gasformiga ämnen. I fasta 
material är värmeledning den främsta typen av värmeöverföring (Storck et al., 2012) 
och här uppkommer värmeledningen på grund av vibrationer hos ämnets molekyler 
och värmetransporten från fria elektroner. I vätskor och gaser beror värmeledningen 
däremot på kollisioner och spridning av molekyler orsakade av dess naturliga rörelser 
inom mediet. (Cengel et al., 2012) 
 
Värmeledningen kan vara antingen stationär, vilket innebär att värmeledningen är 
konstant genom förloppet, eller instationär (Cengel et al., 2012). I kommande delar av 
rapporten antas all värmeledning ske stationärt.   

3.7.1.1 Värmeledning	  genom	  ett	  plant	  skikt	  
Värmeledning genom ett plant skikt kan enligt Storck et al. (2012) beskrivas med 
hjälp av Fouriers värmeledningslag: 
 

𝑄!"#$ = −𝑘𝐴
𝑑𝑇
𝑑𝑥 = 𝑘𝐴

𝑇!,! − 𝑇!,!
𝑏         (𝑊) 

 
där  
𝑘 = värmekonduktivitet/värmeledningstal, W/m*K, 
𝐴 = skiktets area tvärs värmeflödet, m2, 
𝑏 = skiktets bredd, m, 
𝑇!,! = temperatur på skiktets insida, °C, K och 
𝑇!,! = temperatur på skiktets utsida, °C, K. 

3.7.1.2 Värmeledning	  genom	  ett	  cirkulärt	  rör	  
Värmeledning genom ett cirkulärt rör kan enligt Storck et al. (2012) beskrivas med en 
variant av Fouriers värmeledningslag: 
 

𝑄!"#$ =
𝑘2𝜋𝐿 𝑇!,! − 𝑇!,!

ln
𝑅!
𝑅!

        (𝑊) 

 
där 
𝑘 = värmekonduktivitet för röret, W/m*K, 
𝐿 = rörets mantelarea tvärs värmeflödet, m2, 
𝑇!,! = temperatur på rörets insida, °C, K, 
𝑇!,! = temperatur på rörets utsida, °C, K, 
𝑅! = rörets innerradie, m och 
𝑅! = rörets ytterradie, m. 

3.7.2 Konvektion	  
Konvektion är den typ av värmeöverföring som sker mellan ämnen och dess 
närliggande fluid som är i rörelse. Konvektionen inbegriper således de kombinerade 
effekterna av värmeledning och fluidrörelse. Ju mer rörelse fluiden har desto större 
blir den konvektiva delen av värmeöverföringen. Fluidrörelsen förbättrar således 
värmeöverföringen mellan den fasta ytan och fluiden, men komplicerar samtidigt 
bestämningen av mängden värme som faktiskt överförs i processen. (Cengel et al., 
2012) 
 



 23 

Det finns två typer av konvektion, påtvingad konvektion och naturlig konvektion, som 
beror på hur fluidrörelsen är initierad. Den vanligaste formen är påtvingad 
konvektion, vilket innebär att fluiden påverkas av en yttre kraft, så som en fläkt, en 
pump eller vind, som tvingar fluiden att flöda över den fasta ytan. Vid naturlig 
konvektion är det endast fluidmolekylernas rörelse orsakad av densitetsskillnader som 
ger upphov till konvektionen. Fluidrörelserna uppkommer på grund av att de varma 
molekylerna i fluiden stiger då de har en lägre densitet, medan de kallare molekylerna 
sjunker på grund av den högre densiteten. (Cengel et al., 2012) 
 
Trots komplexiteten hos konvektion, har observationer lett fram till att den totala 
värmeöverföringen är proportionell mot temperaturskillnaden. Enligt Storck et al. 
(2012) kan värmeöverföringen genom konvektion beskrivas med Newtons 
värmeöverföringslag: 
 

𝑄!"#$ = ℎ𝐴! 𝑇! − 𝑇!         (𝑊) 
där  
ℎ = värmeöverföringskoefficient, W/m2*K, 
𝐴! = area där konvektionen sker, m2, 
𝑇! = den fasta ytans temperatur, °C, K och 
𝑇! = omgivningens temperatur, friströmstemperatur, °C, K. 
 
Värmeöverföringskoefficienten, h, är dock inte en egenskap hos fluiden, utan en, 
genom experiment bestämd, parameter vars värden beror av de olika variabler som 
påverkar konvektionen. Koefficienten påverkas således av ytans geometri, egenskaper 
hos fluiden samt den naturliga och den påtvingade rörelsen hos fluiden. (Cengel et al., 
2012)  

3.7.3 Strålning	  
Strålning är den tredje mekanismen för värmetransport och innebär att värme överförs 
genom utbyte av elektromagnetisk strålning (Storck et al., 2012). Till skillnad från 
värmeledning och konvektion kräver strålning inte något medium och kan således 
även spridas i vakuum. Strålning är även den snabbaste formen av värmeledning då 
denna transporteras i ljusets hastighet. (Cengel et al., 2012) Värmeflödet genom 
strålning beror av temperaturen upphöjt i fyra, vilket är ytterligare en skillnad mot 
värmeledning och konvektion där ett linjärt förhållande mellan värmeflöde och 
temperatur råder (Storck et al., 2012). 
 
Enligt Storck et al. (2012) kan det maximala värmeflödet som emitteras från en yta 
beskrivs av Stefan-Boltzmanns lag: 
 

𝑄 =   𝜎𝐴𝑇! 
där  
𝜎 är Stefan-Boltzmanns konstant, 𝜎 = 5,67 ∗   10!! 
𝐴 = ytans area, m2 och 
𝑇 = ytans temperatur, K.  
 
Denna typ av idealiserad yta brukar kallas för en svart kropp. I verkligheten beskrivs 
dock det emitterade värmeflödet från en yta med ekvationen nedan, 
 

  𝑄 =   𝜎𝜖𝐴𝑇! 
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där  
𝜖 = ytans emissivitet, 0 < 𝜖 < 1 (Storck et al., 2012). 
 
Enligt Cengel et al. (2012) är absorptionsförmåga, 𝛼, ytterligare en viktig egenskap 
hos en yta. Absorptionsförmågan anger andelen av den inkommande 
strålningsenergin som ytan kan ta upp, vilket beskrivs av nedanstående ekvation: 
 

𝑄!"#$%"&%!' = 𝛼𝑄!"#$%å!"#"$ 
 
Generellt, beror både 𝜖 och 𝛼 av ytans temperatur och strålningens våglängd. Enligt 
Kirchhoffs lag för strålning är emissiviteten och absorptionsförmågan hos en yta lika 
stor vid en given temperatur och våglängd. Detta medför att man vid många praktiska 
tillämpningar då rätt förutsättningar råder antar att dessa konstanter kommer att anta 
samma värde. (Cengel et al., 2012)  

3.7.4 Värmegenomgång	  
Värmegenomgång innebär värmetransport i form av såväl värmeledning genom 
materialet som konvektion vid materialets in- och utsida. 

3.7.4.1 Värmegenomgång	  hos	  en	  plan	  vägg	  av	  flera	  skikt	  
Värmegenomgång hos en plan vägg bestående av flera skikt, i, kan enligt Storck et al. 
(2012) beskrivas med nedanstående ekvationer: 
 

Q = 𝑈A 𝑇!"#,! − 𝑇!"#,!     𝑠𝑎𝑚𝑡      
1
𝑈 =

𝐼
ℎ!
+

𝑏!
𝑘!
+

!

1
ℎ!

 

där	  
𝐴 = skiktens area tvärs värmeflödet, m2, 
𝑇!"#,! = omgivningens temperatur på skiktens insida, K, 
𝑇!"#,! = omgivningens temperatur på skiktens utsida, K, 
ℎ! = värmeöverföringskoefficient vid skiktets insida, W/m2K,  
𝑏! = bredd för skikt i, m, 
𝑘! = värmekonduktivitet för varje skikt i, W/mK. 

3.7.4.2 Värmegenomgång	  hos	  cirkulära	  rör	  
Värmegenomgång hos en rör eller cylinder bestående av flera skikt, j, kan enligt 
Storck et al. (2012) beskrivas med nedanstående ekvationer, 

Q = 𝑈A! 𝑇!"#,! − 𝑇!"#,!     𝑠𝑎𝑚𝑡    
1
𝑈 =

𝑅!
𝑅!ℎ!

+ 𝑅!
ln

𝑅!"
𝑅!"
𝑘!!

+   
1
ℎ!

	  

där 
𝐴! = 2𝜋𝑅!𝐿 är rörets mantelarea, m2, 
𝑇!"#,! = omgivningens temperatur på rörets insida, K, 
𝑇!"#,! = omgivningens temperatur på rörets utsida, K, 
𝑅! = rörets innerradie, m, 
𝑅! = rörets ytterradie, m, 
𝑅!" = innerradie för rörskikt j, m, 
𝑅!" = ytterradie för rörskikt j, m, 
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ℎ! = värmeöverföringskoefficient vid rörets insida, W/m2K,  
ℎ! = värmeöverföringskoefficient vid rörets insida, W/m2K,  
𝑘! = värmekonduktivitet för varje rörskikt j, W/mK. 

3.7.4.3 Kritisk	  isoleringsradie	  
Genom att tilläggsisolera en vägg kommer alltid värmeöverföringen att minska. Ju 
tjockare isolering som används, desto lägre blir värmeeffekten. Detta beror på att 
isoleringen medför ett högre motstånd för värmeöverföring utan att den konvektiva 
arean ökar och den värmeöverförande arean hålls således konstant. Vid isolering av 
rör kan dock en ökning av isolering leda till ökade värmeförluster. De ökade 
värmeförlusterna beror på att den värmeöverförande arean ökar, vilket leder till ökad 
konvektion. Detta kan innebära att värmen som avges via konvektion är större än den 
värmeförlust som hindras av den extra isoleringen. (Cengel et al., 2012) 
 
För att undvika de ökade värmeförlusterna kan den kritiska isoleringsradien, 𝑟!", 
undersökas. Den kritiska isoleringsradien beräknas genom:  
 

𝑟!" =
𝑘!"#$%&!'(

ℎ 	  

där 
𝑟!" = kritisk isoleringsradie, m, 
𝑘!"#$%&!'( = värmekonduktivitet för isoleringen, W/mK, 
ℎ = värmeöverföringskoefficient för isoleringen, W/m2K. 
(Storck et al., 2012) 
 
Vid den kritiska isoleringsradien är värmeöverföringen från materialet maximal. Detta 
innebär att en ökning av isolering då isoleringsradien är mindre än den kritiska 
isoleringsradien leder till att värmeöverföringen ökar.  På samma sätt kommer 
värmeöverföringen att minska då en ökning av isolering förbi den kritiska 
isoleringsradien sker. (Cengel et al., 2012) 
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4 Produktutveckling	  
Detta kapitel beskriver på vilket sätt systemet genererats från dess kravspecifikation 
till slutgiltig produkt.  

4.1 Kravspecifikation	  
I detta kapitel fastställs de attribut och funktioner som uppfyller de krav och önskemål 
som finns på systemet. Fastställandet av kravspecificeringen fungerar som en länk 
mellan den teoretiska förstudien och konceptgenereringen för systemet.  

4.1.1 Metod	  	  
En kravspecifikation beskriver vilka krav och önskemål som ställs på en produkt. Det 
kan exempelvis utgöra krav eller önskemål gällande produktens dimensioner och 
funktioner. De kriterier som ingår i kravspecifikationen har utformats utifrån den teori 
som samlats in under förstudiefasen med utgångspunkt från de externa krav som 
bestämts för systemet. Kraven sammanställs sedan till en fullständig specifikation 
som visar vad systemet ska klara.  

4.1.2 Genomförande	  
Från den externa parten kom ett antal krav och önskemål som kravspecificeringen i 
första hand utgått ifrån att uppfylla. Med utgångspunkt från en given målfunktion som 
ska optimeras har ett antal krav fastställts och under förstudiefasen har kunskap om 
teori inhämtats och ytterligare krav specificerats för att kunna uppfylla de 
huvudsakliga kraven och önskemålen. Under den process där systemets krav 
fastställdes analyserades den på förhand givna målfunktionen samt övriga krav för 
systemet. Utifrån målfunktionen nedan bestämdes dels direkt påverkande krav som 
ligger till grund för att optimera målfunktionen, men även önskemål som ej direkt 
påverkar målfunktionens slutvärde. 
 
𝐹   =   𝑚!!"(−60+ 𝑇!"!#$%,!"#)+𝑚!!"(−50+   𝑇!"!#$%,!"  !":!!)   

+   𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑒  𝑡𝑖𝑜𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 ∗ 2  –   ö𝑣𝑒𝑟𝑡𝑟𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒  𝑡𝑖𝑜𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟   ∗   4  
+   (13− 𝑥) ∗ 10  +   (25−𝑚!"#$%  !"#  !"##$%) ∗ 5+ 𝑌  

 
där   
 
𝑚!!" =   𝑚!!"  är massan vatten i tanken,   
x är panelens totala tjocklek i cm,  
Y är 0-90 poäng som bedöms beroende på hur systemet uppfyller följande 3 krav:   
 

• Finess i byggnation, robusthet och kvalitetskänsla (0-30 poäng)   
• Utformning och estetik (0-30 poäng)   
• Uppfinningshöjd och smarta tekniska lösningar (0-30 poäng) 

 
Eftersom de krav som gavs vid inledningen av projektet åsyftade systemets funktioner 
som helhet, bröts de huvudsakliga kraven ner på komponentnivå. Detta ledde till att 
krav och önskemål specificerades för vad som krävdes av systemets olika 
komponenter för att slutligen uppfylla de huvudsakliga kraven. För att underlätta 
arbetet med att generera koncept fastställdes prioriteten för systemets kriterier. De 
krav som ansågs essentiella för systemets funktion klassificerades som krav medan de 
kriterier som påverkade systemets funktion men kunde avvaras, klassificerades som 
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önskemål. För att göra systemets kravbild tydlig inför konceptgenereringen 
dokumenterades kraven och önskemålen ned i tydliga grupper i en kravlista 

4.1.3 	  Resultat	  –	  Fullständig	  kravlista	  
Den fullständiga kravspecifikationen definierar kraven genom kategorisering, 
beskrivningar och mätvärden. Detta leder således till att kraven blir kvantifierbara och 
underlättar uppföljning av hur väl systemet uppfyller kraven. I Tabell 4.1 nedan visas 
ett utdrag ur den fullständiga kravspecifikationen. Den fullständiga 
kravspecifikationen visas i Bilaga 1. 
 
Tabell 4.1 – Utdrag ur kravspecifikation. 

 Namn Krav Beskrivning Mätvärde Typ 
Konstruktion K1 Anpassad till 

SJ-pall 
Systemets 
komponenter får 
ej sticka ut från 
pallens 
dimensioner  

1200 x 
800 mm 

Krav 

 K2 Låg vikt på 
solfångarlåda 

Minimering av 
solfångarlådans 
vikt 

< 25 Kg Önskemål 

 K3 Generera 
varmt vatten 

Solvärmesystemet 
ska kunna värma 
vattnet till önskad 
temperatur 

> 70 °C Önskemål 

 

4.2 Konceptgenerering	  	  
Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet som användes vid utforskning av systemets 
funktioner och tekniska principer samt de konceptuella lösningar som genererades 
utifrån detta.  

4.2.1 Metod	  	  
Nedan beskrivs de metoder som använts för att generera koncept för systemet.  

4.2.1.1 Brainstorming	  
Brainstorming används som en metod för att tillsammans i grupp generera idéer och 
förslag. Metodens syfte är att generera ett stort antal idéer som potentiellt kan lösa 
olika problem för produkten. För att generera ett stort antal idéer är det ej tillåtet 
under brainstormingen att kritisera idéer och lösningsförslag.  

4.2.1.2 Morfologisk	  matris.	  	  
En morfologisk matris används som underlag för att visa olika analyserade 
dellösningar för produkten. I matrisen illustreras systemets delfunktioner samt vilka 
olika dellösningar som genererats. Detta ger en överblick över antalet alternativa 
konstruktionslösningar samtidigt som olika dellösningar kan kombineras för att 
generera olika helhetskoncept för systemet. 

4.2.2 Genomförande	  
Utifrån den teori och beräkningar som gjordes under den teoretiska förstudiefasen, 
påbörjades arbetet med att generera idéer och lösningar som uppfyller den fastställda 
kravspecifikationen. De olika metoder som applicerades vid idégenereringen bygger 
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till stor del på brainstorming. Dessutom användes iterativ skissning för att illustrera 
lösningar och utveckla tekniska principer. 

4.2.2.1 Brainstorming	  	  
Under konceptgenereringens inledande fas användes brainstorming för att finna olika 
lösningar på systemets olika funktioner. Efter att ha fastställt nödvändiga funktioner 
för systemet vid förstudien, började gruppen generera idéer för systemets olika 
delfunktioner. 	  

4.2.2.2 Morfologisk	  matris	  	  
Efter att genererat ett antal potentiella lösningar för systemets olika delfunktioner 
skapades en morfologisk matris för systemets ackumulatortank, vattenflöde, 
solfångare och övergripande utformning. Varje koncept i de olika delfunktionerna 
kunde nu analyseras och kombineras med varandra för att sedan komponera ett 
helhetskoncept av de olika dellösningarna. Den morfologiska matrisen användes 
sedan som hjälpmedel vid utvärdering av helhetskoncepten och låg som grund till 
konceptelimineringen.  

4.2.3 Resultat	  
Den teoretiska förstudien ledde till att flera delfunktioner fastställdes hos systemet, 
nämligen solfångare, ackumulatortank och solfångarkrets. De bästa koncepten för 
respektive delfunktion låg sedan till grund för ett antal helhetskoncept där de olika 
komponenterna integrerades till ett enhetligt solvärmesystem. Koncepten återfinns i 
Tabell 4.2 för solfångaren, Tabell 4.4 för Ackumulatortanken samt Tabell 4.6 för 
solfångarkretsen nedan. Motiveringen till respektive komponents delfunktioner 
återfinns under respektive rubrik. 

4.2.3.1 Solfångare	  
Vid konceptgenereringen för systemets solfångare fastställdes ett antal funktioner som 
solfångaren förväntas att uppfylla. Dessa funktioner finns beskrivna nedan. 
Genereringen av koncept för systemets solfångare utgick därmed ifrån att uppfylla 
dessa funktioner.  

4.2.3.1.1 Skydd	  mot	  smuts	  och	  värmeförluster	  	  
En viktig funktion för solfångarlådan är att undvika att exempelvis smuts i form av 
partiklar lägger sig på absorbatorerna och försämra dess funktion, samt att hålla nere 
värmeförlusterna. Under konceptgenereringen fastställdes utifrån informationen som 
införskaffades i den teoretiska förstudien gällande ljusgenomsläpplighet och isolering, 
olika alternativ av glas som ansågs vara bra alternativ för detta ändamål.  

4.2.3.1.2 Minska	  värmeförluster	  	  
Eftersom systemet som helhet siktar på att undvika allt för stora värmeförluster 
behövdes även detta tas hänsyn till för solfångarlådan. Som en följd av inhämtningen 
av information under den teoretiska förstudiefasen uppdagades ett flertalet alternativ 
som i slutändan ska bidra till minskade värmeförluster från solfångarlådan. Under 
genereringsprocessen var olika typer av isoleringsmaterial det som fokuserades mest 
på, men även andra alternativ som bidrar till minskade värmeförluster togs hänsyn till.  

4.2.3.1.3 Uppvärmning	  av	  vatten	  	  
Eftersom det från början av projektet var bestämt vilken typ av absorbatorer som 
systemet skulle använda sig av, lades ingen vikt på de olika absorbatoralternativ som 
teoretiskt sett skulle kunna ersätta de givna absorbatorerna. Istället fokuserades det på 
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hur de givna absorbatorerna skulle placeras för att få maximal effekt i systemet och 
flera olika placeringsalternativ togs fram. 

4.2.3.1.4 Bärande	  funktion	  
Under denna fas av konceptgenereringen togs ej hänsyn till systemets design, utan 
bara vilken typ av material som solfångarens bärande funktion huvudsakligen skulle 
bestå av. Under brainstormingprocessen togs flertalet alternativ fram för vilket 
material som solfångarlådans ram skulle bestå av och de alternativ som ansågs mest 
genomförbara sammanställdes. 

4.2.3.1.5 Morfologisk	  matris	  för	  solfångare	  
Utvalda koncept gällande de olika funktionerna ovan sammanställdes i en 
morfologisk matris för systemets solfångare, vilken visas i Tabell 4.2 nedan. 
 
Tabell 4.2 – Morfologisk matris för solfångare. 

Morfologisk matris – Solfångare 
Funktion Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 Koncept 5 Koncept 

6 
Skydd mot 
smuts och 
värmeförluster  

Vanligt floatglas Extravitt 
floatglas 

Akrylplast 
(plexiglas) 

Billigaste 
glaset 

Isolerglas 
dubbla lager 

Isolerglas 
tre lager 

Minska 
värmeförluster 

Teflonskikt Mineralull Glasfiber Polyuretan Diffusionsspärr Luft 

Uppvärmning 
av vatten 

Parallellkoppling  Seriekoppling     
Bärande 
funktion 

Träram Aluminiumram  Glasram    

 

4.2.3.1.6 Avgränsningar	  och	  koncept	  för	  solfångare	  
Eftersom antalet möjliga kombinationer ur den morfologiska matrisen är väldigt stort, 
har ett stort antal kombinationer eliminerats från den brainstormingprocess där olika 
komponentalternativ genererades. Vid elimineringen valdes kombinationer som 
bedömdes ej uppfylla krav som gäller solfångarlådan som exempelvis kvalitetskrav, 
ekonomiska krav och tillgänglighet. Elimineringen har sedan lett till 10 olika koncept 
på olika kombinationer av de huvudsakliga komponenterna som ingår i 
solfångarlådan. De olika funktioner konceptgenereringen utgått ifrån vid 
bestämmandet av systemets komponenter är hur solpanelen ska skyddas mot 
kontaminering, hur värmeförluster ska minimeras från lådan, hur vattnet ska 
transporteras genom solpanelerna samt lådans bärande funktion. De koncept som 
valdes åskådliggörs i Tabell 4.3 nedan. 
 
Tabell 4.3 – Koncept för solfångare. 

Koncept Glas Isolering Koppling Ram 
1.S Vanligt floatglas  Stenull och 

Diffusionsspärr 
Parallellkoppling Träram 

2.S Extravitt floatglas  Stenull och 
Diffusionsspärr 

Parallellkoppling Träram 

3.S Vanligt floatglas Glasull och 
Diffusionsspärr 

Seriekoppling Träram 

4.S Extravitt floatglas Glasull och 
Diffusionsspärr 

Seriekoppling Träram 

5.S Vanligt floatglas Polyuretan och 
Diffusionsspärr 

Seriekoppling Aluminiuram 

6.S Extravitt floatglas Glasull och Seriekoppling Träram 
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Diffusionsspärr 
7.S Vanligt floatglas  Stenull och 

Diffusionsspärr 
Seriekoppling Träram 

8.S Extravitt floatglas Stenull och 
Diffusionsspärr 

Seriekoppling Träram 

9.S Vanligt floatglas Glasull och 
Diffusionsspärr 

Parallellkoppling Träram  

10.S Extra floatglas Glasull och 
Diffusionsspärr 

Parallellkoppling Aluminiumram 

 

4.2.3.2 Ackumulatortank	  	  
Ackumulatortankens främsta uppgift, förutom att lagra vatten, är att bibehålla vattnets 
temperatur över tid. Det är därför essentiellt att det slutliga konceptet för 
ackumulatortanken uppfyller dessa krav på ett optimalt sätt. Under 
konceptgenereringens brainstormingprocess utgick gruppen från den information som 
samlats in under den teoretiska förstudiefasen och ett antal fastställda funktioner som 
finns beskrivna nedan. Ett flertalet alternativ togs fram under processen och alternativ 
som av uppenbara fall ej lämpade sig som ackumulatortank kunde efter processen 
elimineras utan vidare analys.  

4.2.3.2.1 Lagring	  av	  vatten	  	  
En viktig funktion för ackumulatortanken är att kunna lagra vatten över en obestämd 
tid utan att tappa volym till följd av läckage. Detta kräver någon slags typ av vattentät 
behållare som dessutom klarar högre vattentemperaturer.  

4.2.3.2.2 Bibehålla	  vattentemperatur	  	  	  
Eftersom att tanken strävar efter att bibehålla vattnets temperatur över tid, kan det 
behövas att tanken isoleras för att minska värmeförluster. Efter att ha samlat in 
information om olika alternativ som bidrar till att minska värmeförluster från tanken, 
fastställdes ett antal olika alternativ.  

4.2.3.2.3 In-‐	  och	  utloppsplacering	  	  	  	  
Placeringen av tankens in- och utlopp har en viktig del i utformandet av 
ackumulatortanken beroende på dess direkta påverkan av ackumulatortankens 
skiktning. Utifrån informationen som inhämtades i den teoretiska förstudien 
genererades ett antal koncept för var på tanken som solfångarkretsens in-och utlopp in 
i tanken ska placeras.  

4.2.3.2.4 Värmeöverföring	  	  
Projektets syfte går i stora drag ut på att värma vatten. Detta sätter krav på en effektiv 
och välfungerande värmeöverföring. Under konceptgenereringsfasen användes den 
information som samlats in gällande värmeöverföring för solvärmesystem, vilket 
senare resulterade i ett antal alternativ.  

4.2.3.2.5 Undvika	  övertryck	  
För att undvika övertryck i tanken togs ett antal alternativ vid konceptgenereringen 
för att undvika den typ av problematik som detta för med sig.  

4.2.3.2.6 Morfologisk	  matris	  för	  ackumulatortank	  
Utvalda koncept gällande de olika funktionerna ovan sammanställdes sedan i en 
morfologisk matris för systemets ackumulatortank, vilken visas i Tabell 4.4 nedan. 
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Tabell 4.4 – Morfologisk matris för ackumulatortank. 

Morfologisk matris – Ackumulatortank 
Funktion Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 Koncept 5 Koncept 

6 
Lagra vatten  Plasttunna med 

lock 
Hink Metalltunna 

med lock 
Trätunna   

Bibehålla 
vatten-
temperatur 

Stenull  Vakuum  Luftspalt Polyuretan  Glasull   

In- och 
utlopps-
placering 

Båda nere Båda uppe Inlopp uppe 
Utlopp nere 

Inlopp 
nere 
Utlopp 
uppe 

Båda i mitten  In- och 
utlopp i 
locket  

Värmeöver-
föring 

Värmeväxlare Ingen 
värmeväxlare 

    

Undvika 
övertryck 

Träram Aluminiumram  Glasram    

 

4.2.3.2.7 Avgränsningar	  och	  koncept	  för	  ackumulatortank	  	  
Eftersom antalet möjliga kombinationer ur den morfologiska matrisen är väldigt stort, 
har ett stort antal kombinationer eliminerats från den brainstormingprocess där olika 
komponentalternativ genererades. Vid elimineringen valdes kombinationer som 
bedömdes ej uppfylla krav som gäller ackumulatortanken som exempelvis 
kvalitetskrav, ekonomiska krav och tillgänglighet. Elimineringen har sedan lett till 10 
olika koncept på de huvudsakliga komponenterna som ingår i ackumulatortanken. De 
olika funktioner som utgåtts ifrån vid konceptgeneringen av ackumulatortankens 
komponenter är hur vattnet ska lagras, hur värmeförluster ska minimeras, hur  
vattenflödet till och från tanken ska placeras, hur värmeöverföringen ska ske och hur 
hänsyn till eventuellt övertryck ska tas. De koncept som valdes att gå vidare till 
konceptelimineringen visas i Tabell 4.5. 
 
Tabell 4.5 – Koncept för ackumulatortank. 

Koncept Tank Isolering In- och 
utlopp 

Värme-
överföring 

Tryckutjämnare 

1.A Plasttunna 
med lock 

Glasull In- & utlopp i 
topplocket 

Ingen 
värmeväxlare 

Luftutrymme i tunnan 

2.A Plasttunna 
med lock 

Glasull In- och utlopp i 
topplocket 

Ingen 
värmeväxlare 

Högt rör från tank, i 
vattnet 

3.A Plasttunna 
med lock 

Polyuretan In- och utlopp i 
topplocket 

Ingen 
värmeväxlare 

Högt rör från tank, i 
vattnet 

4.A Plasttunna 
med lock 

Glasull Inlopp uppe, 
utlopp nere 

Ingen 
värmeväxlare 

Högt rör från tank, i 
vattnet 

5.A Metalltunna 
med lock 

Glasull In- och utlopp i 
topplocket 

Värmeväxlare Högt rör från tank, i 
vattnet 

6.A Metalltunna 
med lock 

Glasull In- och utlopp i 
topplocket 

Ingen 
värmeväxlare 

Högt rör från tank, i 
vattnet 

7.A Metalltunna 
med lock 

Stenull In- och utlopp i 
topplocket 

Ingen 
värmeväxlare 

Luftutrymme i tanken 

8.A Metalltunna 
med lock 

Polyuretan In- och utlopp i 
topplocket 

Ingen 
värmeväxlare 

Högt rör från tank, i 
vattnet 

9.A Plasttunna 
med lock 

Stenull In- och utlopp i 
topplocket 

Ingen 
värmeväxlare 

Högt rör från tank, i 
vattnet 

10.A Trätunna 
med lock 

Stenull In- och utlopp i 
topplocket 

Ingen 
värmeväxlare 

Högt rör från tank, i 
vattnet 
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4.2.3.3 	  Solfångarkrets	  
De koncept som genererades för solfångarkretsen sammanställdes i en morfologisk 
matris där koncept ställdes mot huvudsakliga funktioner för systemet. Vid 
konceptgenereringen för solfångarlådan fastställdes ett antal funktioner som 
solfångarlådan förväntas att uppfylla. Genereringen av koncept utgick därmed ifrån 
att hitta alternativ som i slutändan uppfyller dessa funktioner.  

4.2.3.3.1 Vattenledning	  mellan	  solfångare	  och	  ackumulatortank	  
Vattenledningssystemet huvudsakliga syfte är att kunna leda vatten genom systemet. 
För att erhålla ett välfungerande vattenledningssystem finns flera alternativ för olika 
typer av ledningar som kan användas i systemet. Under konceptgenereringsprocessen 
togs ett antal mer eller mindre genomförbara koncept fram. 

4.2.3.3.2 Minska	  värmeförluster	  
För att undvika värmeförluster från systemets vattenledningar genererades ett antal 
alternativ som potentiellt kan lösa denna problematik.  

4.2.3.3.3 Cirkulering	  av	  vatten	  
En essentiell funktion för solfångarkretsen är den som får vattnet att cirkulera i 
systemet. Eftersom pumpen likt absorbatorerna var given vid projektets början lades 
ingen större vikt vid olika koncept rörande pumpfunktionen. För att visa att hänsyn 
tagits för olika alternativ för pumpen genererades ett alternativ till den elektriska 
pumpen i form av alternativ som fyller samma funktion.  

4.2.3.3.4 Sammanfogning	  av	  ledningar	  	  
Denna funktion är kopplad till valet av vattenledningar då olika alternativ passar 
bättre tillsammans med varandra. Men eftersom det finns flera typer av 
sammanfogningar som fungerar på en viss typ av rörledning som tidigare genererats, 
fastställdes ett antal möjliga alternativ för sammanfogning av ledningar.  

4.2.3.3.5 Morfologisk	  matris	  för	  solfångarkrets	  
Utvalda koncept gällande de olika funktionerna ovan sammanställdes sedan i en 
morfologisk matris för systemets ackumulatortank, vilken visas i Tabell 4.6 nedan. 
 
Tabell 4.6 – Morfologisk matris för solfångarkrets. 

Morfologisk matris – Solfångarkrets 
Funktion Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 Koncept 5 
Vattenledning  Kopparrör PEX-rör Plaströr Trädgårdsslang Mjuka 

tunnväggiga 
stålrör 

Minska 
värmeförluster 

Mineralull 
och silvertejp 

Tubisolering Glasull Polyuretan   

Cirkulations-
källa 

Elektrisk 
pump 

Batteridriven pump Manuell pump   

Sammanfoga 
ledningar 

Buntband Metallklämringar Slangklämma   

 

4.2.3.3.6 Avgränsningar	  och	  koncept	  för	  solfångarkrets	  
Eftersom antalet möjliga kombinationer ur den morfologiska matrisen är väldigt stort, 
har ett stort antal kombinationer eliminerats från den brainstormingprocess där olika 
komponentalternativ genererades. Vid elimineringen valdes kombinationer som 
bedömdes ej uppfylla krav som gäller solfångarkretsen som exempelvis kvalitetskrav, 
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ekonomiska krav och tillgänglighet. Elimineringen har sedan lett till tio olika koncept 
på olika kombinationer av de huvudsakliga komponenterna som ingår i 
solfångarkretsen. De olika funktioner konceptgenereringen utgått utifrån vid 
bestämmandet av systemets komponenter är hur vattnet ska kunna cirkulera runt i 
systemet, hur värmeförluster minimeras samt hur vattnet transporteras i systemet. De 
olika koncept som valdes för solfångarkretsen visas i Tabell 4.7 
 
Tabell 4.7 – Koncept för solfångarkrets. 

Koncept Rör Isolering Pump Fogar 
1.V Kopparrör Stenull och silvertejp Elektrisk pump Metallklämring 
2.V Kopparrör Tubisolering Elektrisk pump Metallklämring 
3.V Kopparrör Tubisolering Manuell pump Metallklämring 
4.V PEX-rör Stenull och silvertejp Elektrisk pump Buntband 
5.V PEX-rör Tubrör Elektrisk pump Buntband 
6.V PEX-rör Tubrör Manuell pump Slangklämma 
7.V Bränsleslang Stenull och silvertejp Elektrisk pump Buntband 
8.V Bränsleslang  Tubrör Elektrisk pump Slangklämma 
9.V Bränsleslang Tubrör Manuell pump Slangklämma 
10.V Mjuka 

tunnväggiga 
stålrör 

Tubrör Elektrisk pump Metallklämring 

 

4.3 Koncepteliminering	  	  
Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet som användes vid elimineringen av de 
olika koncept för systemets delkomponenter som togs fram i konceptgenereringen. 

4.3.1 Metoder	  	  
Nedan beskrivs de metoder som använts för att eliminera koncept för systemet.  

4.3.1.1 Relativ	  viktighet	  	  	  
Relativ viktighet innebär att en matris ställs upp där olika kriterier för systemet 
jämförs mot varandra och värderas genom att det kriterium som anses viktigast ges 
värdet ett och det mindre viktiga kriteriet tilldelas värdet noll. Dessa värden summeras 
sedan och normeras vilket genererar en rangordning av kriterierna. 

4.3.1.2 Concept	  screening	  	  
Vid concept screening jämförs olika koncept utifrån ett antal kriterier. Detta görs 
genom att ett av koncepten väljs som referens och utifrån det jämförs övriga koncept 
med referenskonceptet. De koncept som anses uppfylla kriteriet bättre än referensen 
tilldelas ett plustecken medan de som anses uppfylla kravet sämre tilldelas ett 
minustecken. Skulle det inte vara någon skillnad mellan konceptet och referensvärdet, 
tilldelas konceptet ett nollvärde. Vidare summeras antalet plustecken och minustecken 
och genom subtraktion beräknas ett nettovärde för koncepten. Ett positiv nettovärde, 
inklusive noll, innebär att konceptet går vidare till nästa iteration medan ett negativt 
nettovärde innebär att konceptet kan förkastas. Vid nästa iteration byts 
referenskonceptet ut mot ett av de övriga koncepten och samma process upprepas. 
Efter ett antal iterationer har ett antal koncept eliminerats och de övriga fortsätter till 
nästa process, concept scoring. 

4.3.1.3 Concept	  scoring	  	  
Concept scoring går ut på att resultatet av den relativa viktigheten för de olika 
kriterierna multipliceras med hur väl konceptet uppskattas uppfylla kriteriet på en 
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skala mellan ett och fem, där ett innebär att konceptet ej uppfyller kravet på något sätt 
och fem innebär att konceptet uppfyller kravet helt och hållet. De multiplicerade 
värdena adderas för varje kriterium och ger ett ackumulerat värde för varje koncept. 
Det koncept som har högst ackumulerat värde är det koncept som slutligen utvecklas. 
 

4.3.2 Genomförande	  
Nedan beskrivs hur framtagandet av de slutgiltiga koncepten gick till. 

4.3.2.1 Relativ	  viktighet	  
Utifrån den fullständiga kravspecifikationen, se Bilaga 1, bestämdes vilka krav som 
varje delfunktion förväntades uppfylla. Därefter ställdes dessa krav mot varandra och 
analyserades utifrån hur viktigt respektive krav var för att maximera den målfunktion 
som ligger till grund för kravspecifikationen. Det innebar att de parametrar i 
målfunktionen som har potential att generera högre poäng prioriterades vid den 
parvisa jämförelsen vid elimineringen. De krav som analyserades för varje delsystem 
visas i Tabell 4.8 nedan.  
 
Tabell 4.8 - Krav för solvärmesystemets delfunktioner. 

Ackumulatortank Solfångare Solfångarkrets 
Låg värmeförlust Låg produktionskostnad Anpassningsbara 
Stor vattenvolym Hög verkningsgrad solfångare Låga värmeförluster 
Låg produktionskostnad Låga värmeförluster solfångare Låg produktionskostnad 
Robusthet Låg vikt solfångare Smart design 
Estetik Smart design Estetik 
Skiktning av tempererat vatten Tunn solfångare Lätt att serva. 
Lätt att serva Hög genomsläpplighet i täckglas  
 Estetik  
 Robusthet  
 Lätt att serva   
 Lätt att transportera  
 
För solfångarlådan anses låga produktionskostnader som det viktigaste medan 
önskemålet om lätt transport ej anses vara prioriterat. För ackumulatortanken anses 
låga värmeförluster vara det krav som har högst prioritet, medan kravet att 
ackumulatortanken ska vara lätt att serva bortprioriteras. Totalt sett för 
solfångarkretsen rangordnas rörens anpassningsbarhet högst. Det vill säga att rören 
lätt ska kunna integreras inom systemet samt att de ska kunna klara av yttre påverkan 
så som vridning etc. Däremot anses hur lätt det är att serva systemet inte som 
prioriterat.  
 
Den relativa viktigheten sammanställdes därefter i en matris som åskådliggör 
jämförelsen av kriterierna gentemot varandra, samt det ackumulerade resultatet av 
värderingen för varje krav. Resultatet från analysen av den relativa viktigheten för 
krav gällande solfångare, ackumulatortank och solfångarkrets återfinns i Bilaga 2, 
Bilaga 3 respektive Bilaga 4.	   

4.3.2.2 Concept	  screening	  
Efter att i konceptgenereringen fastställt ett antal olika kombinationer av koncept för 
varje delfunktion, genomfördes en concept screening för dessa. Först gjordes en 
jämförelse och analys av konceptens för- och nackdelar gentemot varandra, sedan 
eliminerades de koncept som visade sig vara ett sämre alternativ. Elimineringen 
skedde med hjälp av den information som samlats in vid den teoretiska förstudien 
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samt från en prisundersökning för de olika komponenterna. Efter att ha eliminerat ett 
antal alternativ utifrån det inledande referensvärdet utfördes ytterligare en iteration av 
concept screening fast med en ny referens. Detta ledde till att ytterligare koncept 
eliminerades och en till iteration genomfördes med följden att det tillslut kvarstod ett 
fåtal koncept som ansågs vara relativt jämbördiga. På grund av att alternativen var 
ungefär lika starka användes metoden concept scoring för att fastställa det slutgiltiga 
konceptet för varje delsystem.  
 
Concept screening med iteration ett, två respektive tre för: 
 

• Solfångaren, återfinns i Bilaga 5 
• Ackumulatortanken, återfinns i Bilaga 6 
• Solfångarkretsen, återfinns i Bilaga 7. 

 
De kvarvarande koncepten efter concept screening, vilka går vidare till concept 
scoring presenteras i Tabell 4.9, Tabell 4.10 respektive Tabell 4.11 nedan för 
solfångaren, ackumulatortanken respektive solfångarkretsen. 
 
Tabell 4.9 – Kvarvarande koncept för solfångaren. 

Funktion  Koncept 4.S Koncept 7.S Koncept 8.S 
Täckskiva Extravitt floatglas Vanligt floatglas Extravitt floatglas 
Isolering  Glasull och Diffusionsspärr Stenull och Diffusionsspärr Stenull och Diffusionsspärr 
Koppling Seriekoppling Seriekoppling Seriekoppling 
Ram  Träram  Träram Träram  
 
Tabell 4.10 – Kvarvarande koncept för ackumulatortanken. 

Funktion  Koncept 1.A Koncept 2.A Koncept 4.A Koncept 9.A 
Tank Plasttunna med lock Plasttunna med lock Plasttunna med lock Plasttunna med lock 
Isolering  Glasull Glasull Glasull Stenull 
In- och Utlopp In- och utlopp i 

topplocket 
In- och utlopp i 
topplocket 

Inlopp uppe, utlopp 
nere 

Inlopp uppe, utlopp 
nere 

Värmeöverföring Ingen värmeväxlare Ingen värmeväxlare Ingen värmeväxlare Ingen värmeväxlare 
Tryckutjämning Luftutrymme i 

tunnan 
Högt rör från tank, i 
vattnet 

Högt rör från tank, i 
vattnet 

Högt rör från tank, i 
vattnet 

 
Tabell 4.11 – Kvarvarande koncept för solfångarkretsen. 

Funktion  Koncept 4.V Koncept 5.V Koncept 7.V Koncept 8.V 
Rörledning  Kopparrör PEX-rör Bränsleslang  Bränsleslang 
Isolering  Stenull och 

silvertejp 
Tubrörsisolering Stenull och 

silvertejp 
Tubrörsisolering 

Pump Elektrisk pump Manuell pump Elektrisk pump Elektrisk pump 
Fogar Metallklämring  Buntband  Buntband  Slangklämma 
 

4.3.2.3 Concept	  scoring	  
För att eliminera ytterligare koncept användes metoden concept scoring. För att 
betygsätta hur väl koncepten uppfyllde de ställda kraven analyserades den 
information som samlats in under den teoretiska förstudiefasen. Därefter 
multiplicerades den relativa viktigheten med betyget för hur väl konceptet uppfyllde 
de olika kraven. Concept scoring för solfångaren återfinns i Bilaga 8, för 
ackumulatortanken i Bilaga 9 samt för solfångarkretsen i Bilaga 10. 
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Det koncept som erhöll det högsta ackumulerade värdet blev det koncept som valdes 
och sedan utvecklades ytterligare. 

4.3.3 Resultat	  
I Tabell 4.12 och Tabell 4.13 nedan presenteras de slutgiltiga koncepten för 
solfångaren respektive solfångarkretsen som erhölls efter concept scoring. 
 
Tabell 4.12 – Slutgiltigt koncept för solfångaren. 

Funktion Koncept 4.S 
Täckskiva Extravitt floatglas 
Isolering Glasull och Diffusionsspärr 
Koppling Seriekoppling 
Ram  Träram  
 
Tabell 4.13 – Slutgiltigt koncept för solfångarkretsen. 

Funktion Koncept 8.V 
Rörledning  Bränsleslang 
Isolering  Tubrörsisolering 
Pump Elektrisk pump 
Fogar Slangklämma 
 
Gällande konceptet för ackumulatortanken gjordes ett tillägg i slutet av processen. 
Tillägget gick ut på att bygga in tanken i en låda för att förenkla isolering av tanken 
samt minska luftrörelse i isoleringen. Resultatet efter concept scoring med tillägg 
visas i Tabell 4.14. 
 
Tabell 4.14 – Slutgiltigt koncept för ackumulatortanken. 

Funktion  Koncept 1.A 
Tank Plasttunna m. Lock 
Isolering  Glasull 
In- och Utlopp In- och utlopp i 

topplocket 
Värmeöverföring Ingen värmeväxlare 
Tryckutjämning Luftutrymme i tunnan 
Tillägg Trälåda 
 
 
Efter att koncepten tagits fram behövde komponenterna dimensioneras, något som 
görs i kapitel 5 Beräkningar och 6 Design och konstruktion av solvärmesystem. 
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5 Beräkningar	  
Detta avsnitt behandlar beräkningar av värmeförluster, värmetillförsel samt 
beräkningar som ligger till grund för valet av isoleringstjocklek. Alla beräkningar är 
en förenkling av verkligheten och alla antaganden som gjorts i samband med 
beräkningar är definierade under tillhörande rubrik för respektive komponent. 
 
Samtliga ekvationer och tabellvärden är tagna ur boken Fundamentals of Thermal-
fluid sciences (2012). 
 

5.1 Ekvationer	  
I Tabell 5.1 visas vilka ekvationer som kommer att användas. Varje ekvation har även 
tilldelats ett ekvationsnummer för att förenkla framtida notationer. 
 
Tabell 5.1 – Ekvationer. 

Variabel	   Ekvation	   # 

𝒉 𝑁𝑢
𝑘
𝐿  

1 

𝑹𝒆 𝑈𝐿
𝑣  2 

Pr	   𝜇𝑐!
𝑘 	   3 

𝑻𝒇𝒊𝒍𝒎	   𝑇! + 𝑇!
2 	   4 

𝜷 1
𝑇!"#$

 5 

𝑮𝒓 𝑔𝛽∆𝑇𝐿!

𝑣!  
6 

Ra	   𝐺𝑟𝑃𝑟	   7 

𝑵𝒖	  
0,825+

0,387𝑅𝑎!
! !

1+ 0,492
𝑃𝑟

! !" ! !"	  
8 

	   0,664𝑅𝑒!
! !𝑃𝑟! !	   9 

	  
3,65+

0,067𝑅𝑒!𝑃𝑟
𝑑
𝐿

1+ 0,04 𝑅𝑒!𝑃𝑟
𝑑
𝐿

! !	  
10 

	   0,045+ 𝐶𝑅𝑒!!𝑃𝑟! !	  
	  

𝑅𝑒! 	   C	   n	  
1-4*103 0,53	   0,5	  

4*103-4*104 0,193	   0,618	  
4*104-4*105 0,0265	   0,805	  

	  

11 

	   0,037𝑃𝑟! ! 𝑅𝑒!
! ! − 23600 	   12 

	   0,15𝑅𝑎!
! !	   13 
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1+ 1,44 1−

1708
𝑅𝑎! ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝜃)

!

1−
1708𝑆𝑖𝑛(1,8𝜃)!,!

𝑅𝑎! ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝜃)

+
𝑅𝑎! ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝜃)! !

18 − 1
!

	  

14 

𝑸𝟏 	   𝑈!𝐴 𝑇! − 𝑇! 	   15 

𝟏
𝑼𝟏
	  

1
ℎ!
+

𝑏!
𝑘!
+
1
ℎ!!

	  
16 

𝑸𝟐 	   𝑈!𝐴! 𝑇! − 𝑇! 	   17 

𝟏
𝑼𝟐
	   𝑅!

𝑅!ℎ!
+

𝑅! ln
𝑅!"
𝑅!"

𝑘!
+
1
ℎ!!

	  

18 

𝒌𝒆𝒇𝒇	   𝑘𝑁𝑢	   19 

𝑸𝟑	   𝜎𝜖!"𝐴 𝑇!! − 𝑇!! 	   20 

𝑸	   𝑚𝑐!∆𝑇	   21 

𝑸	   𝑚𝑐!∆𝑇	   22 

 

5.2 Energitillförsel	  
All energitillförsel antas ske genom systemets solpanel. Energitillförseln påverkas av 
genomsläppligheten i glasskivan och absorptionsförmågan hos absorbatorn. Enligt 
Emmaboda Glas (2014b) är genomsläpplighet för glasskivan 92 % och enligt Ssolar 
(2014) är absorptionsförmågan hos absorbatorn 96 %. Ingen hänsyn till att all värme 
som tillförs absorbatorn inte kan användas för uppvärmning av fluiden tas, utan 
absorberad energi ses som tillförd energi. Solinstrålningen påverkas av såväl tid på 
dygnet som tid på året, men även av väder, vilket gör att grova uppskattningar görs då 
verkliga mätvärden saknas. 
 
Förlusterna i täckglas och absorbator gör att den effektiva energitillförseln blir lägre 
än den totala instrålningen då en del av den strålning som träffar glas och absorbator 
reflekteras. Då värden för denna reflektion finns givna är det möjligt att beräkna hur 
stor del av solinstrålningen som faktiskt kan bidra till systemet. Enligt Girdo (1983) 
var medelsolinstrålningen under klar och halvklar dag mellan 08:00 och 17:00, 752 W 
per kvadratmeter. För detta projekt skulle detta innebära en solinstrålning på 1015 W 
som träffar solfångaren. För att få fram den effektiva solinstrålningen måste hänsyn 
till transmittans för glaset och absorptionsfaktorn för absorbatorn tas. Denna 
beräkning redovisas i Tabell 5.2 nedan. 
 
Tabell 5.2 – Resultat av effektiv energitillförsel. 

Variabel Värde 
Total solinstrålning (W) 1015 
Genomsläpplighet glasskiva 92 % 
Absorptionsförmåga absorbator 96 % 
Effektiv energitillförsel (W) 897 
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5.3 Värmeförluster	  
I detta avsnitt kommer värmeförlusterna för solfångare, ackumulatortank samt 
ledningar att undersökas. För respektive komponent kommer antaganden som gjorts i 
samband med beräkningar, beräkningar samt olika typer av fall att redovisas. 
För att bestämma systemets värmeförluster måste både värmeledning, konvektion och 
strålning tas i åtanke. Då strålningen anses ha begränsad inverkan på systemet 
kommer endast hänsyn till strålning att tas vid beräkning av värmeförluster från ytor 
som befinner sig i direkt solljus. Således kommer strålning endast att vara i beaktan 
för förluster från solpanelens ovansida. 
 
Alla beräkningar är gjorda komponentvis och med avseende på de krav som 
specificeras i kravspecifikationen samt budgeten tillgänglig för detta projekt. Detta 
har inneburit att vissa val gjorts trots att dessa inte är det bästa för systemet. Exempel 
på detta är valet av isoleringstjocklek som gjorts med både kostnad och utrymme i 
åtanke, vilket resulterat i att alternativet med lägst värmeförlust inte alltid har varit 
genomförbart. Antaganden som gjorts i och med beräkningarna är deklarerade under 
varje komponents underrubrik. 
 
Vid beräkningar för olika komponenter skiljer sig ekvationerna från varandra genom 
olika karakteristiska längder, vilka visas i Tabell 5.3 nedan. 
 
Tabell 5.3 – Förklaring av karakteristiska längder. 

Yta 𝑳𝒙 Beteckning 
Naturlig konvektion horisontell plan platta 𝐿! =

𝐴
𝑂 

𝐴𝑛𝑠𝑡𝑟ö𝑚𝑚𝑎𝑑  𝑎𝑟𝑒𝑎
𝑂𝑚𝑘𝑟𝑒𝑡𝑠  

Vertikalt anströmmad plan platta 𝐿!	   Ytans längd	  
Horisontellt anströmmad plan platta 𝐿! Ytans längd 

Vinkelrätt anströmmat rör 𝐿! = 𝑑 Diameter 
Vinkelrätt anströmmad cylinder 𝐿! = 𝑑	   Diameter 

 

5.3.1 Ackumulatortank	  
Ackumulatortanken är den komponent som förväntas hålla fluiden varm, vilket ställer 
speciellt höga krav på låga värmeförluster. Nedan följer en beskrivning av gjorda 
antaganden och förenklingar samt beräkningar av ackumulatortankens värmeförluster. 
För alla beräkningar som berörs av bredden eller höjden på ackumulatortanken 
kommer isoleringens tjocklek att ha betydelse. Då ingen isoleringstjocklek är 
förutbestämd undersöks tre skapade fall, där fall 1 är 5 cm isolering, fall 2 är 10 cm 
isolering och fall 3 är 15 cm isolering. 

5.3.1.1 	  Antaganden	  
Tanken är cylindrisk men inbyggd i en kubisk låda. Detta har medfört förenklingar 
vid beräkningen av värmeledning då vi valt att se tanken som helt cylindrisk trots den 
yttre kubiska formen. Vid framtagandet av värmeövergångskoefficienten har dock en 
plan yta valts för att ta hänsyn till det kubiska formatet. 
 
Vid beräkning av värmeövergångskoefficienten har sidorna delats in i två grupper, 
grupp A och grupp B. I grupp A ingår de sidor som är vinkelrätt anströmmade av 
vinden eller befinner sig i lä och därmed anses påverkas endast av naturlig 
konvektion. I grupp B ingår de sidor som är parallellt anströmmade och som därmed 
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påverkas av påtvingad konvektion. Från undersidan av tanken antas konvektionen 
vara försumbar. I Figur 5.1 nedan visas två kuber där respektive grupps sidor är 
blåmarkerade, även vindriktningen återfinns i figuren.  

 
Figur 5.1 – Till vänster: Låda för grupp A. Till höger: Låda för grupp B. Pilen visar vindriktning. 

 
 
 
Antaganden om ytornas temperaturer har gjorts då dessa ej går att mäta före slutgiltig 
design är klar och är nödvändiga vid beräkningarna av värmeövergångskoefficienten. 
För värden ur tabell har medeltemperaturen av omgivning och materialyta använts, 
det vill säga 𝑇!"#$. 
 
Vid beräkning av värmegenomgång för topp och botten har en mindre yta använts än 
verkligheten för att ta hänsyn till att värmen ej sprider sig jämnt över hela ytan. 
Vidare har ett snitt på värmeövergångskoefficienten använts för de olika sidorna på 
ackumulatortanken vid beräkning av värmegenomgång då dessa beräkningar görs på 
en cylindrisk ackumulatortank. Vi antar att det är ren värmeledning från fluiden i 
tanken till väggen och därmed ingen konvektion. Vidare antas även att hela tanken är 
vattenfylld. 

5.3.1.2 Värmeövergångskoefficient	  
För att kunna bestämma värmeförlusterna från ackumulatortanken behöver de olika 
ytornas värmeövergångskoefficient, h, beräknas. Detta görs separat för grupp A och 
B. I Tabell 5.4 respektive Tabell 5.5 nedan återfinns vilka värden som variablerna 
antar för sidorna i grupp A respektive grupp B. 
 
Tabell 5.4 – Variabelvärden för Grupp A. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 
𝑻! 293,15 293,15 293,15 
𝑻𝒘 298,15 298,15 298,15 
𝑻𝒇𝒊𝒍𝒎 295,65 295,65 295,65 
𝑨	   0,26 0,37 0,50 
𝑶	   2,04 2,44 2,84 
𝑳𝑨	   0,127 0,152 0,176 
𝒗	   15,2*10-6 15,2*10-6 15,2*10-6 
𝑷𝒓	   0,72 0,72 0,72 



 41 

𝒌	   0,0254 0,0254 0,0254 
𝝁	   18,1*10-6 18,1*10-6 18,1*10-6 
𝒄𝒑	   1005 1005 1005 

 
 
Tabell 5.5 – Variabelvärden för Grupp B. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 
𝑻! 293,15 293,15 293,15 
𝑻𝒘 298,15 298,15 298,15 
𝑻𝒇𝒊𝒍𝒎 295,65 295,65 295,65 
𝑳𝑳	   0,514 0,614 0,714 
𝒗	   15,2*10-6 15,2*10-6 15,2*10-6 
𝑷𝒓	   0,72 0,72 0,72 
𝒌	   0,0254 0,0254 0,0254 
𝝁	   18,1*10-6 18,1*10-6 18,1*10-6 
𝒄𝒑	   1005 1005 1005 
𝑼	   4 4 4 

 
 
 
För beräkning av Nusselt-talet för grupp A används ekvationerna #3-8. Nusselt-talet 
används sedan för att beräkna värmeövergångskoefficienten, h, med ekvation #1 där 
den karakteristiska längden är LA. Resultatet av beräkningarna återfinns i Tabell 5.6 
nedan. 
 
Tabell 5.6 - Resultat för Grupp A. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 
𝑵𝒖 39,8 46,5 53,2 

𝒉 7,9 7,7 7,6 

 
 
I Tabell 5.5 nedan återfinns vilka värden som variablerna antar för sidorna i grupp B. 
 
För grupp B används istället ekvationerna #2-6 och #9 för att beräkna Nusselt-talet, 
vilket sedan används för att beräkna värmeövergångskoefficienten, h, med ekvation 
#1 där den karakteristiska längden är LL. Resultatet av beräkningarna återfinns i 
Tabell 5.7 nedan. 
 
Tabell 5.7 – Resultat för Grupp B. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 
𝑵𝒖 218 238,4 257,2 

𝒉 10,9 9,9 9,2 
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För att bestämma de totala värmeförlusterna från tanken används ett medelvärde av 
värmeövergångskoefficienterna för grupp A och grupp B. Resultatet visas i Tabell 5.8 
nedan. 
 
Tabell 5.8 – Resultat för ackumulatortankens värmeövergångskoefficient.  

 Fall 1 Fall 2 Fall 3 
𝒉 9,4 8,8 8,4 

 

5.3.1.3 Värmegenomgång	  
För beräkning av värmegenomgången för topp och botten används ekvationerna #15-
16 och för sidorna används ekvationerna #17-18. Då konvektion inuti tanken har 
försummats tas första termen i ekvation #16 och #18 bort. För botten saknas även 
utvändig konvektion och därför tas även sista termen bort i ekvation #16 vid denna 
beräkning. Precis som vid tidigare beräkningar används tre fall som representerar 
isoleringstjockleken. Valda isoleringstjocklekar är även här 5, 10 och 15 cm för 
respektive fall. I Tabell 5.9 nedan visas ingående variabler för de tre fallen. 
 
Tabell 5.9 – Variabelvärden för beräkning av värmegenomgång. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 
𝑹𝒚	   0,257 0,307 0,357 
𝑹𝒚𝟏	   0,254 0,304 0,354 
𝑹𝒊𝟏	   0,204 0,204 0,204 
𝑹𝒊	   0,200 0,200 0,200 
𝒃𝟏	   0,004 0,004 0,004 
𝒃𝟐	   0,05 0,10 0,15 
𝒃𝟑	   0,003 0,003 0,003 
𝑯	   0,65 0,65 0,65 
𝑨𝒚	   1,05 1,05 1,05 
𝒌𝟏	   0,15 0,15 0,15 
𝒌𝟐	   0,04 0,04 0,04 
𝒌𝟑	   0,14 0,14 0,14 
𝒉𝒚	   9,4 8,8 8,4 
∆𝑻	   50 50 50 
𝑳	   0,50 0,50 0,50 
𝒃𝟒	   0,50 0,50 0,50 

 
Resultatet av beräkningarna för värmegenomgången för ackumulatortankens topp, 
botten respektive sidor redovisas i Tabell 5.10, Tabell 5.11 respektive Tabell 5.12 
nedan. 
 
Tabell 5.10 – Resultat för ackumulatortankens topp. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 
𝟏
𝑼𝟏

 1,41 2,66 3,92 

𝑸𝟏	   8,9 4,7 3,2 
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Tabell 5.11 – Resultat för ackumulatortankens botten. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 
𝟏
𝑼𝟏

 1,30 2,55 3,80 

𝑸𝟏	   9,6 4,9 3,3 
 
 
Tabell 5.12 – Resultat för ackumulatortankens sidor. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 
𝟏
𝑼𝟐

 1,57 3,24 5,11 

𝑸𝟐	   33,4 16,2 10,3 
 
De totala värmeförlusterna från ackumulatortanken för de tre givna fallen redovisas i 
Tabell 5.13 nedan. 
 
Tabell 5.13 – Totala värmeförluster från ackumulatortanken. 

 Fall 1 Fall 2 Fall 3 
𝑸𝑻𝒐𝒑𝒑	   43,0 21,1 13,6 

𝑸𝑩𝒐𝒕𝒕𝒆𝒏 9,6 4,9 3,3 

𝑸𝑺𝒊𝒅𝒐𝒓 33,4 16,2 10,3 

𝑸𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒕 86,0 42,2 27,2 

 

5.3.1.4 Temperaturförluster	  ackumulatortank	  
Ett av kraven på systemet är att behålla en hög temperatur på vattnet i 
ackumulatortanken över natten och med avstängt system, vilket innebär att det är av 
stort intresse att även beräkna hur stora temperaturförlusterna kan förväntas vara. 
Tidigare i detta avsnitt har värmeförlusterna från tanken beräknats till 42,2 W. Det 
antas att vattnet värms upp fram till klockan 18:00 kvällen före och därefter stängs 
systemet av. Vattnets temperatur mäts sedan klockan 09:00 morgonen därpå. 
Förväntad temperaturdifferens blir då enligt ekvation #22, ∆𝑇 = 7,8℃. 

5.3.1.5 Slutsats	  
I Tabell 5.13 gällande ackumulatortankens totala värmeförluster visas att en stor 
minskning av värmeförluster sker då isoleringen ökas från 5 cm till 10 cm. En lika 
påtaglig sänkning sker inte då isoleringen ökas från 10 cm till 15 cm. Av denna 
anledning tillsammans med budgetkrav och begränsat utrymme väljs fall 2 med 10 cm 
isolering. 

5.3.2 Solpanel	  
Solpanelen är den del av solvärmesystemet som ska ta tillvara på energin från solen. 
Detta gör solfångaren till en svår komponent när det kommer till design. 
Genomsläppligheten av värme till absorbatorn vill maximeras samtidigt som 
värmeförlusterna ska minimeras. I detta kapitel undersöks därför hur olika tjocklekar 
gällande isolering och luftspalt påverkar solpanelen och vilket fall som slutligen väljs.  
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5.3.2.1 Antaganden	  
Antaganden om ytornas temperatur har gjorts då dessa är nödvändiga vid beräkning 
av värmeövergångskoefficienten. För solpanelens konstruktion väljs ett glas med hög 
transmission, ca 90 %. Detta väljs då det är essentiellt att så mycket ljus som möjligt 
passerar genom glaset och på så sätt når absorbatorn. Ytterligare antaganden är att 
endast värmeledning sker i luftspalten mellan absorbator och täckglas, det vill säga 
ingen cirkulation av luften sker och därmed uppstår ingen konvektion mellan 
absorbator och luftspalt eller luftspalt och täckglas. Då luftens cirkulation i luftspalten 
bortses från kompenseras detta genom att använda ett effektivvärde på 
värmeledningskoefficienten, 𝑘!"", som ges av ekvation #19. Värmeförluster genom 
strålning antas endast att ske från solpanelens ovansida. 

5.3.2.2 Värmeövergångskoefficienten	  
Värmeövergånskoefficienterna, h, för panelens under- och ovansida beräknas med 
hjälp av ekvation #1 samt ekvation #12 för Nusselt-talet. Skillnaden mellan 
beräkningarna för de två sidorna är endast yttemperaturen, vilket ger två olika 
filmtemperaturer enligt ekvation #4. Då vi vid senare beräkningar kommer behöva 
𝑘!"" behövs ett Nusselt-tal för området mellan absorbator och glas att beräknas, detta 
görs med ekvation #14. 
 
Ingående variabler och resultatet av beräkningarna för solpanelens undersida 
redovisas i Tabell 5.14 respektive Tabell 5.15 nedan. 
 
Tabell 5.14 - Variabelvärden för solpanelens undersida. 

Variabel Värde 
𝑻! 293,15 
𝑻𝒘 293,15 
𝑻𝒇𝒊𝒍𝒎 293,15 
𝑳𝑳	   2,1 
𝒗	   15,2*10-6 
𝑷𝒓	   0,72 
𝒌	   0,0254 
𝝁	   18,1*10-6 
𝒄𝒑	   1005 
𝑼	   4 

  
Tabell 5.15 - Resultat för solpanelens undersida. 

Variabel Värde 
𝑵𝒖	   519,3 
𝒉 6,3 
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Ingående variabler och resultatet av beräkningarna för solpanelens ovansida redovisas 
i Tabell 5.16 respektive Tabell 5.17 nedan. 
 
Tabell 5.16 – Variabelvärden för solpanelens ovansida. 

Variabel Utvändigt glas Mellan glas & absorbator 
𝑻! 293,15 343,15 
𝑻𝒘 303,15 353,15 
𝑻𝒇𝒊𝒍𝒎 298,15 348,15 
𝑳𝑳	   2,1 2,1 
𝒗	   15,7*10-6 20,2*10-6 
𝑷𝒓	   0,72 0,72 
𝒌	   0,0257 0,0291 
𝝁	   18,4*10-6 20,5*10-6 
𝒄𝒑	   1005 1009 
𝑼	   4 - 
𝜷 - 2,87*10-3 
∆𝑻 - 10 
𝒈 - 9,81 
𝑮𝒓 - 6390076382 
𝜽 - 45° 
𝑹𝒂 - 4600854995 

 
Tabell 5.17 – Resultat för solpanelens ovansida. 

Variabel Utvändigt glas Mellan glas & 
absorbator 

𝑵𝒖	   486,0 83,8 
𝒉 5,9 - 

 

5.3.2.3 Värmegenomgång	  
Värmegenomgången beräknas för panelens under- och ovansida var för sig. För 
solpanelens undersida beräknas värmegenomgången med ekvationerna #15-16. Tre 
olika fall gällande isoleringstjocklek undersöks, nämligen 5, 7 respektive 10 cm tjock 
isolering. Ingående variabler och resultatet av beräkningarna redovisas i Tabell 5.18 
respektive Tabell 5.19 nedan.  
 
Tabell 5.18 – Variabelvärden för beräkning av värmegenomgång för solpanelens undersida. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 
𝒃𝟏	   0,05 0,07 0,10 
𝒃𝟐	   0,003 0,003 0,003 
𝒌𝟏	   0,04 0,04 0,04 
𝒌𝟐	   0,14 0,14 0,14 
𝒉𝒚	   6,3 6,3 6,3 
∆𝑻	   50 50 50 
𝑳	   2,10 2,10 2,10 

𝒃𝒔𝒐𝒍𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍	   0,8 0,8 0,8 
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Tabell 5.19 – Resultat av värmegenomgång för solpanelens undersida. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 
𝟏
𝑼𝟏

 1,43 1,93 2,68 

𝑸𝟏	   58,7 43,5 31,3 

 
Värmegenomgång för solpanelens ovansida beräknas även den med ekvationerna 
#15-16, men utöver dessa krävs även ekvation #19. För ovansidan undersöks en 
luftspalts inverkan på värmeförlusterna genom att utgå från tre fall gällande 
luftspaltens tjocklek. De tre tjocklekarna som undersöks är 1, 5 respektive 7 cm. 
Ingen av sidorna antas utsättas för inre konvektion. Ingående variabler och resultatet 
av beräkningarna redovisas i Tabell 5.20 respektive Tabell 5.21 nedan. 
 
Tabell 5.20 – Variabelvärden för beräkning av värmegenomgång för solpanelens ovansida. 

Variabel	   Fall 1 Fall 2 Fall 3 
𝒃𝟏	   0,01 0,05 0,07 
𝒃𝟐	   0,004 0,004 0,004 

𝒌𝟏 = 𝒌𝒆𝒇𝒇	   2,44 2,44 2,44 
𝒌𝟐	   0,8 0,8 0,8 
𝒉𝒚	   5,9 5,9 5,9 
∆𝑻	   50 50 50 
𝑳	   2,10 2,10 2,10 
𝒃𝟑	   0,80 0,80 0,80 

 
Tabell 5.21 – Resultat av värmegenomgång för solpanelens ovansida. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 
𝟏
𝑼𝟏

 0,18 0,19 0,20 

𝑸𝟏	   467 442 420 

 
Som visas ovan gör tjockleken på luftspalt ingen större skillnad, därför väljs fall 1 
med 1 cm luftspalt, vilket möjliggör valet av fall 3 med 10 cm isolering på 
undersidan. Anledningen till att fall 3 endast kan väljas då solfångaren har 1 cm 
luftspalt är det krav som finns på att solfångaren ej får bli tjockare än 13 cm. De två 
valen kombinerat ger en total värmegenomgångsförlust från solfångarens ovan- & 
undersida på 498,3 W. 
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5.3.2.4 Strålning	  
Vid beräkning av strålningen används ekvation #20. Ingående variabler och resultatet 
av beräkningen visas i Tabell 5.22 nedan. 
 
Tabell 5.22 – Resultat av strålning från solpanelens ovansida. 

Variabel Värde 
𝝐𝟏𝟐 = 𝝐𝟏 0,9 

𝝈 5,67*10-8 

𝑨 1,6 
𝑻𝒘 298,15 
𝑻! 293,15 
𝑸	  	   42,2 

 

5.3.2.5 Slutsats	  
Då det existerar stora värmeförluster från solfångaren måste dessa minskas så mycket 
som möjligt. Detta görs genom valet av fall 3 med 10 cm isolering på undersidan och 
fall 1 för ovansidan med 1 cm luftspalt. De totala värmeförlusterna visas i Tabell 
5.23nedan.  
 
Tabell 5.23 - Totala värmeförluster från solpanelen. 

Variabel Värde 

𝑸𝑽ä𝒓𝒎𝒆𝒈𝒆𝒏𝒐𝒎𝒈å𝒏𝒈	   498,3 

𝑸𝑺𝒕𝒓å𝒍𝒏𝒊𝒏𝒈 42,2 

𝑸𝑺𝒐𝒍𝒇å𝒏𝒈𝒂𝒓𝒆 540,5 
 

5.3.3 Ledningar	  
Ledningarna i solvärmesystemet ska transportera fluiden med så små förluster som 
möjligt mellan ackumulatortanken och solfångare. Detta uppnås med korta ledningar 
och med isolering kring rören. Beräkningarna är gjorda för tre fall beroende på 
isoleringstjocklek runt rören, nämligen 0 cm, 1 cm och 2 cm, representerade i fall 1, 2 
och 3 respektive. 

5.3.3.1 Antaganden	  
Ett antagande om längden på rör har gjorts baserat på ritningar av solvärmesystemet 
framtagna vid konceptgenereringen. För att möjliggöra framtagandet av 
värmeövergångskoefficienten har antaganden kring flödeshastighet och olika 
temperaturer gjorts. Vid beräkningen av värmeövergångskoefficienten har ett 
antagande om att alla rören är vinkelrätt anströmmade av vinden gjorts. 

5.3.3.2 Värmeövergångskoefficienten	  
Värmegenomgångskoefficienten för insidan och utsidan av ledningarna skiljer sig, 
vilket innebär att dessa redovisas separat nedan. För rören undersöks olika val av 
rörisolering, nämligen ingen isolering, 1 cm isolering och 2 cm isolering. De olika 
tjocklekarna representeras av fall 1, 2 respektive 3.  
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Den invändiga värmeövergångskoefficienten förväntas vara hög då insidan av rören 
är anströmmade av en fluid. På grund av den höga värmeövergångskoefficienten är 
det därför viktigt att rören isoleras. Värmeövergångskoefficienten beräknas med 
ekvation #1, där den karakteristiska längden är rörets innerdiameter, och med 
ekvation #10 gällande Nusselt-talet. I Tabell 5.24 nedan visas de ingående variablerna 
och resultatet av beräkningarna. 
 
Tabell 5.24 - Variabelvärden och resultat av värmeövergångskoefficienten för rörens insida. 

Variabel Värde 
𝑳	   2 
𝒗	   0,417*10-6 
𝑷𝒓	   2,53 
𝒌	   0,668 
𝝁	   0,406*10-3 
𝒄𝒑	   4186 
𝑼𝒊𝒏𝒗	   0,04 
𝒅	   0,010 
𝑵𝒖 4,32 
𝒉 288,6 

 
Den utvändiga värmeövergångskoefficienten påverkar inte värmeförlusterna i samma 
utsträckning som den inre. Trots det är det viktigt att även här minska förluster för att 
uppnå önskat resultat. Värmeövergångskoefficienten beräknas med ekvation #1, där 
den karakteristiska längden är rörets ytterdiameter, och med ekvation #11 gällande 
Nusselt-talet. I Tabell 5.25 nedan visas de ingående variablerna och resultatet av 
beräkningarna. 
 
Tabell 5.25 – Variabelvärden och resultat av värmeövergångskoefficienten för rörens utsida. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 
𝑳	   2 2 2 
𝒗	   15,2*10-6 15,2*10-6 15,2*10-6 
𝑷𝒓	   0,72 0,72 0,72 
𝒌	   0,0254 0,0254 0,0254 
𝝁	   18,1*10-3 18,1*10-3 18,1*10-3 
𝒄𝒑	   1005 1005 1005 
𝑼𝒖𝒕𝒗	   4 4 4 
𝒅	   0,012 0,032 0,052 
𝑹𝒆𝒅	   3158 8421 13684 
𝑵𝒖 27,7 46,2 62,3 
𝒉 58,6 36,7 30,4 
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5.3.3.3 Värmegenomgång	  
För beräkningen av värmegenomgången har ekvationerna #17-18 använts. Ingående 
variabler och resultatet redovisas i Tabell 5.26 nedan. 
 
Tabell 5.26 - Resultat av värmegenomgång för ledningar. 

Variabel Fall 1 Fall 2 Fall 3 
𝑹𝒚	   0,006 0,016 0,026 
𝑹𝟏	   - 0,006 0,006 
𝑹𝒊	   0,005 0,005 0,005 
𝑨𝒚	   0,075 0,20 0,33  
𝒌𝟏	   398 398 398 
𝒌𝟐	   - 0,04 0,04 
𝒉𝒊	   288,6 288,6 288,6 
𝒉𝒚	   58,6 36,7 30,4 
∆𝑻	   50 50 50 
𝟏
𝑼𝟐

 0,02 0,43 1,00  

𝑸𝟐 187,5 23,3 16,5 
 

5.3.3.4 Slutsats	  
Som visas i Tabell 5.26 ovan, minskar värmeförlusterna när isoleringen ökar. Dock 
minskar inte värmeförlusten lika mycket mellan fall 1 och 3 som mellan fall 1 och 2. 
Av denna anledning väljs fall 2, det vill säga 1 cm isolering. 

5.3.4 Totala	  värmeförluster	  från	  solvärmesystemet	  
För att erhålla den totala värmeförlusten från systemet summeras förlusterna från 
delkomponenterna givet de fall som har valts. Resultatet visas i Tabell 5.27 nedan.  
 
Tabell 5.27 - Totala värmeförluster från systemet. 

Variabel Värde 
𝑸𝑨𝒄𝒌𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒕𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒌 42,2 

𝑸𝑺𝒐𝒍𝒇å𝒏𝒈𝒂𝒓𝒆 540,5 

𝑸𝑳𝒆𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈𝒂𝒓 23,3 

𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒕	   606,0 

 

5.4 Resulterande	  energi	  
Den resulterande energin är den energi som blir resultatet mellan energitillförsel och 
värmeförluster. Beräkningarna redovisas i Tabell 5.28 nedan. 
 
Tabell 5.28 – Resulterande värme. 

Värmetillförsel 897 
Värmeförluster 606 
Resulterande värme 291 
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5.5 Volymflöde	  
Hur flödeshastigheten bestäms för systemet är inte en självklar sak. De ekvationer 
som kan användas beror alla på systemets värmeöverföring, vilken i sin tur beror på 
både tillförsel och försluter i systemet. Förlusterna beror på bland annat vatten- och 
yttemperaturer. För att kunna bestämma ett lämpligt volymflöde måste därför en del 
antaganden göras. 
 
Värmeförlusterna från systemet antas vara konstanta oavsett temperatur samt att 
fluiden ökar med ett bestämt antal grader per varv vattnet cirkulerar. Även vattnets 
specifika värmekapacitet, cp, antas vara konstant på 4180 J/kgK.  
 
Solfångaren har 5 absorbatorstrips som vardera önskas öka temperaturen på det 
förbipasserande vattnet med en bestämd temperaturökning. Två fall har studerats, där 
fall 1 innebär en total temperaturökning genom absorbatorn på 5 K (1 K per strip) 
samt fall 2 innebär en temperaturökning med 1 K (0,2 K per strip). Från tidigare 
beräkningar, se Tabell 5.28, fås även den resulterade värmen för systemet, 291 W och 
från ekvation #21 kan 𝑚 lösas ut. 
 
Med hjälp av kopparrörens längd, tvärsnittsarea och densitet kan volymflödet 
bestämmas som i sin tur kan användas för att bestämma tiden vattnet befinner sig i 
solfångaren. Resultatet av beräkningarna återfinns i Tabell 5.29 nedan.  
 
Tabell 5.29 – Beräkning av volymflöde. 

Variabel Fall 1 Fall 2 
𝑸 291 291 
𝒄𝒑 4180 4180 
∆𝑻 5 1 

𝑻𝒗ä𝒓𝒔𝒏𝒊𝒕𝒕𝒔𝒂𝒓𝒆𝒂	   0,0000758 0,0000758 
𝑳ä𝒏𝒈𝒅	   9 9 
𝝆	   983 983 
𝒎	   0,014 0,070 

𝑽   
𝒍

𝒎𝒊𝒏 	  
0, 9 4,3 

𝑽   𝒍 	   0,864 0, 864 
Antal	  sekunder	  i	  solfångaren	   57,6 12,1 

Antal	  varv	  vattnet	  cirkulerar	  under	  8	  timmar	  baserat	  på	  
70	  liter	  vatten	  i	  systemet	  

6,2 29,5 

 
Som kan ses i tabellen ovan leder högre temperaturskillnader mellan inkommande 
vatten och vatten som lämnar solfångaren till lägre volymflöden och därmed längre 
tid i solfångaren, den slutliga temperaturen efter en 8 timmars dag är dock i stort sett 
samma. Valet av volymflöde bestäms därför mer av vad systemets syfte är än något 
annat, dvs. antingen fås en stor mängd vatten lite varmare så det kanske kan använda 
snabbare eller så fås riktigt varmt vatten senare på dagen. 
 

5.6 Vattenvolym	  
För att beräkna hur stor vattenvolym systemet borde innehålla undersöks hur mycket 
värmeenergi som erhålls vid olika väderförhållanden och för dygnets olika 
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solinstrålning. Denna värmeenergi används sedan i ekvation #22 för att tillsammans 
med varierad massa, men konstant specifik värmekapacitet bestämma 
temperaturdifferensen. Volymen som söks är den volym som klarar av att värmas från 
48 °C till ca 75 °C då detta är ett villkor vid testningen av systemet och 
finaltemperaturen ska ligga över 70 °C för att maximera målfunktionen. 
 
I Tabell 5.30, Tabell 5.31 och Tabell 5.32 nedan visas resultatet av total 
värmetillförsel vid helklart, halvklart respektive mulet väder och med en solfångare 
med vinkling 30 grader från horisontalplanet.  
 
Tabell 5.30 – Total värmetillförsel vid helklart väder. 

Kl 𝑮𝒔𝒐𝒍 A Förlustfaktorer 𝑸𝒊𝒏 𝑸𝒖𝒕 𝑸𝒓𝒆𝒔 Tidsfaktor (s) 𝑸(𝒌𝑱) 
08 772 1,35 0,8832 920 606 314 3600 1130 
09 857 1,35 0,8832 1022 606 416 3600 1498 
10 918 1,35 0,8832 1095 606 489 3600 1760 
11 926 1,35 0,8832 1104 606 498 3600 1793 
12 955 1,35 0,8832 1139 606 533 3600 1919 
13 926 1,35 0,8832 1104 606 498 3600 1793 
14 918 1,35 0,8832 1095 606 489 3600 1760 
15 857 1,35 0,8832 1022 606 416 3600 1498 
16 772 1,35 0,8832 920 606 314 3600 1130 
17 677 1,35 0,8832 807 606 201 3600 724 
Total värmetillförsel, helklart 15005 
 
Tabell 5.31 – Total värmetillförsel vid halvklart väder. 

Kl 𝑮𝒔𝒐𝒍 A Förlustfaktorer 𝑸𝒊𝒏 𝑸𝒖𝒕 𝑸𝒓𝒆𝒔 Tidsfaktor (s) 𝑸(𝒌𝑱) 
08 568 1,35 0,8832 677 606 71 3600 256 
09 643 1,35 0,8832 767 606 161 3600 580 
10 697 1,35 0,8832 831 606 225 3600 810 
11 713 1,35 0,8832 850 606 244 3600 878 
12 735 1,35 0,8832 876 606 270 3600 972 
13 713 1,35 0,8832 850 606 244 3600 878 
14 697 1,35 0,8832 831 606 225 3600 810 
15 643 1,35 0,8832 767 606 161 3600 580 
16 568 1,35 0,8832 677 606 71 3600 256 
(17 484 1,35 0,8832 577 606 -29 3600 -104) 
Total värmetillförsel, halvklart 6020 
 
Tabell 5.32 – Total värmetillförsel vid mulet väder. 

Kl. 𝑮𝒔𝒐𝒍 A Förlustfaktorer 𝑸𝒊𝒏 𝑸𝒖𝒕 𝑸𝒓𝒆𝒔 Tidsfaktor (s) 𝑸(𝒌𝑱) 
08 226 1,35 0,8832 269 606 -337 3600 -1213 
09 266 1,35 0,8832 317 606 -289 3600 -1040 
10 296 1,35 0,8832 353 606 -253 3600 -911 
11 311 1,35 0,8832 371 606 -235 3600 -846 
12 319 1,35 0,8832 380 606 -226 3600 -814 
13 311 1,35 0,8832 371 606 -235 3600 -846 
14 296 1,35 0,8832 353 606 -253 3600 -911 
15 266 1,35 0,8832 317 606 -289 3600 -1040 
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16 226 1,35 0,8832 269 606 -337 3600 -1213 
17 181 1,35 0,8832 216 606 -390 3600 -1404 
Total värmetillförsel, mulet 0 
 
Med hjälp av ekvation #22 och vattnets specifika värmekapacitet, cp, på 4180 J/kgK 
undersöks hur stora temperaturdifferenser som kan uppnås för olika vattenvolymer. 
Då mulet väder gav negativ total värmetillförsel undersöks denna inte vidare då 
negativ värmetillförsel skulle innebär temperaturförluster. Detsamma gäller även för 
klockan 17 vid halvklart väder som exkluderas från totala summan. Resultatet av 
beräkningarna ses i Tabell 5.33 nedan. 
 
Tabell 5.33 – Resulterande temperaturökningar vid helklart och halvklart väder. 

Värmetillförsel V [l] ∆𝑻  [°𝑪]  
𝑸𝒉𝒆𝒍𝒌𝒍𝒂𝒓𝒕 30 

40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

122 
91 
73 
61 
52 
46 
41 
37 

𝑸𝒉𝒂𝒍𝒗𝒌𝒍𝒂𝒓𝒕 30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

49 
37 
29 
24 
21 
18 
16 
15 

 
I tabellen ovan kan en vattenvolym på 70 liter anses optimal då denna volym även 
under halvklart väder klarar av att värmas upp från 48 °C till upp mot 70 °C. Viktigt 
att observera är att det i dessa beräkningar antagits konstant värmeförlust oavsett 
väder, temperaturer m.m vilket gör att de högsta temperaturökningarna aldrig skulle 
vara möjliga i verkligheten. 
 

5.7 Verkningsgrad	  
För beräkning av systemets verkningsgrad används Karlssons formel, se kapitel 
3.2.4.1 ovan.  
 
Nyttig effekt beräknas genom: 
 

𝑃 = 𝑇𝐴𝐼 − 𝑈∆𝑇 = 0,96 ∗ 0,92 ∗ 0,75 ∗ 1,80 ∗ 752− 552 = 345 
 
där solinstrålningen, I, beräknas som snittet av solinstrålningen per ytenhet under 
dagen och för helklart och halvklart väder. Den verkningsgrad som erhålls i dessa 
beräkningar är en snittverkningsgrad då instrålningen som används är snittet av 
instrålningen för helklara och halvklara dagar från Tabell 5.30 ovan Tabell 5.31 ovan. 
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Med hjälp av effekten beräknas sedan verkningsgraden: 
 

𝑛 =
𝑃
𝐼 =

345
752 ∗ 0,75 ∗ 1,80 = 34  % 

5.8 Sammanfattning	  
Enligt beräkningarna i detta kapitel kommer systemet tillföras 291 W. Detta gör att 
temperaturerna som antagits antagligen är något låga och slutgiltig temperatur 
kommer ligga något högre än uppskattad maximal temperatur på 343 K. Slutgiltig 
temperatur borde nås då värmeförlusterna är lika stora som värmetillförseln. 
 
För volymflöde syns att samma slutliga temperatur nås oavsett valet av volymflöde då 
konstant värmeförlust och värmetillförsel antas. I verkligheten ser det inte riktigt ut så 
och högre volymflöden ger högre förluster från systemet men även bättre kyld 
absorbator. Av denna anledning kommer ett lägre volymflöde att användas under tidig 
förmiddag och sen eftermiddag medan det mitt på dagen används ett högre 
volymflöde för att skapa bättre värmeutbyte i absorbatorn. 
 
Temperaturdifferensen mellan mätningen klockan 18:00 testdagen och mätningen 
klockan 09:00 morgonen därpå bör enligt beräkningarna bli ca 7,8 °C. 
 
I undersökningen av vattenvolymer erhålls att önskvärd vattenvolym är ca 70 liter. 
Detta då en volym på 70 liter klarar av att nå önskad temperatur även under sämre 
väderförhållanden. Vidare syns det att vid mulet väder kan systemet vara avstängt för 
att minimera värmeförlusterna från systemet. 
 
Solfångarens snittverkningsgrad beräknades till ca 34 % med hjälp av Karlssons 
formel. 
 
Efter att systemets isoleringstjocklekar med mera dimensionerats behövdes utförliga 
ritningar av konstruktioner och de tekniska lösningarna, något som behandlas i kapitel 
6 Design och konstruktion av solvärmesystem. 
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6 Design	  och	  konstruktion	  av	  solvärmesystem	  
I följande kapitel kommer solvärmesystemets design att beskrivas, såväl på 
helhetsnivå som på systemdelsnivå. Även ritningar samt materialåtgången för 
respektive systemdel visas. 

6.1 Övergripande	  design	  för	  hela	  systemet	  
Solvärmesystemet som har konstruerats består av stomme, solpanel och 
ackumulatortank samt ett rörsystem för att leda runt vattnet i systemet. En 
övergripande design för systemet skapades utifrån de slutgiltiga delkoncept som togs 
fram genom konceptgenerering följt av koncepteliminering. För att kunna genomföra 
konstruktionen av systemet krävs även en mer ingående design för respektive 
systemdel, vilket redovisas senare i detta kapitel. I Figur 6.1 nedan visas dock 
huvuddragen av systemets design.  

 
Figur 6.1 - Modell av solvärmesystemets övergripande design. 

Förutom de material som direkt ingår i respektive systemdel, vilket redogörs för 
senare i kapitlet, så har vissa material och komponenter använts vid konstruktionen av 
samtliga delar. Materialåtgången gällande dessa komponenter redovisas i Tabell 6.1 
nedan. 
 
Tabell 6.1 – Åtgång av diverse material för systemets samtliga delar.  

Del Material 
Färg Flügger, Facade Impredur, Svart, 3 Liter 
Fästelement Montageskruv, 4x25 mm 

Träskruv, 5x70 mm 
Träskruv, 2x40 mm 

Tätning Silikon, 1 tub 
Tejp Silvertejp, 50 mm bred 

Gängtejp, 12 mm bred 
Lim Trälim 750 ml, Inomhus 
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6.2 Stomme	  
Nedan följer stommens design med ritningar och materialåtgång. 

6.2.1 Design	  
Som grundstomme till solvärmesystemet användes en SJ-pall med måtten 
800x1200x144 mm. SJ-pallen försågs med 4 hjul, varav två var fixa och två var 
roterbara. För att skapa en mer tilltalande design täcktes pallens yta och sidor med 
träskivor. Solvärmesystemets ackumulatortank placerades därefter centrerat kant i 
kant med pallens ena kortsida.  
 
För att placera och hålla fast solpanelen på lämplig höjd och på rätt plats på pallen 
krävdes dock en egen konstruktion. Denna konstruktion kan ses som stomme 
bestående av en ram av reglar och två brädor. Ramen placerades parallellt med 
pallens kortsidor medan de två brädorna löpte från pallens kortsida och upp till 
stommens ovankant. Stommen skruvades sedan fast i pallen men också i 
ackumulatortankens trälåda för ytterligare stabilitet.  

6.2.2 Ritningar	  
Reglarna till stommen som ska hålla upp solpanelslådan har dimensionen 45x45 mm. 
Denna typ av reglar valdes eftersom de bedömdes vara tillräckligt hållfasta för dess 
ändamål samtidigt som de inte riskerade utgöra en allt för stor post i budgeten. De 
stödjande brädorna tillverkades av träpanel med dimensionen 21x120 mm. 
Ritningarna för konstruktionen återfinns i Figur 6.2 och i Figur 6.3 återfinns även en 
tredimensionell modell över hur stomme och ackumulatortank är placerade på SJ-
pallen samt måttangivelser.  

     
Figur 6.2 – Ram av reglar och stödjande brädor (2st) för stomme. 
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Figur 6.3 - 3D-modell av pallen med stomme och ackumulatorlåda 

 

6.2.3 Materialåtgång	  
För att tillverka stommen krävdes endast olika typer av trämaterial samt fyra hjul. 
Den totala materialåtgången för stommen visas i Tabell 6.2 nedan. 
 
Tabell 6.2 – Materialåtgång för stomme.  

Del Material Dimension  
(Längd eller mått) 

Antal 

Grundstomme SJ-pall 800x1200x144 mm 1 
Hjul Fixa hjul 

Svängbara hjul 
 2 

2 
Täckskivor för 
SJ-pall 

Träfiberskiva 3mm 800x1200 mm 
800x130 mm 
1200x130 mm 

1 
2 
2 

Stomme för 
solpanelslåda 

Reglar 45x45 mm 
 
 
Grundmålad panel 
21x120 mm 

1080 mm 
560 mm 
650 mm 
1500 mm (vinkelsågat i 
båda ändar) 

2 
1 
1 
2 
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6.3 Solfångare	  
Nedan följer solfångarens design med ritningar och materialåtgång. 

6.3.1 Design	  
Solpanelen består av ett flertal komponenter. Den främsta komponenten är en plan 
absorbator som i sin tur består av fem stycken absorbatorstrips med dimensionen 
143x1800 mm. I varje strip går ett kopparrör med ytterdiametern 10 mm. De fem 
stripsen kopplades sedan samman i serie med hjälp av rörkopplingar och kopparrör. 
Detta innebar att absorbatorn fick en total area på 715x1950 mm inklusive 
rörkopplingarna där in- och utlopp för vattnet är vid respektive kortsida av 
absorbatorn. Under absorbatorn placerades sedan ett ca 10 cm tjockt lager 
glasullsisolering för att minska värmeförlusterna. Som diffusionsspärr användes en 
presenning. 
 
Komponenterna ovan placerades i en bärande ram av trä. Genom att en täckskiva av 
glas placerades ovanför absorbatorn skyddas komponenterna från yttre påfrestningar 
samtidigt som glaset hjälper till att isolera lådan. För att ytterligare minska 
värmeförlusterna skapades en luftspalt på 1 cm mellan absorbatorn och glasskivan. I 
Figur 6.4 nedan visas en schematisk skiss av hela solpanelslådan.  

 
Figur 6.4 – Solpanelslåda, framsida. 

Ett krav på solpanelen är att denna ska kunna vinklas efter solens höjd för att tillvarata 
så stor del av solstrålningen som möjligt. Således krävdes en rörlig fästpunkt och 
upphängningsanordning. Genom att använda gångjärn som fästes på lådans baksida 
och på den bärande bocken på pallen skapades en rörlig och flexibel konstruktion. För 
att vinkla solpanelslådan användes sedan en vinsch, vilken placerades på 
ackumulatortanken. Med hjälp av ett vinschband som sattes fast i en krok i lådans 
övre kortsida kunde solpanelen därmed vinklas efter önskemål. Genom att en rak 
pinne placerades vinkelrätt mot panelens glasskiva kunde rätt vinkel ställas in genom 
att kontrollera skuggbildningen. För att hela konstruktionen för vinklingen skulle 
fungera krävdes även att lådans tyngdpunkt placerades så att lådan hängde vertikalt i 
vila.  
 
Då ett krav på solpanelslådan var att denna skulle kunna vinklas ställdes krav på 
rörens flexibilitet. Genom att in- och utlopp för solpanelslådan placerades nära 
fästpunkten påverkades rören mindre vid vinklingen än vid placering i respektive 
kortsida. In- och utlopp till absorbatorn skedde vid kortsidorna, vilket innebar att 
rören behövde gå inuti solpanelslådan för att sedan komma ut genom bottenplattan. 
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In- och utlopp placerades 16 cm ovanför fästanordningen och 9 cm in från 
solpanelens långsidor. 
 
Det uppvärmda vattnets utlopp från absorbatorn placerades i den nedre, vänstra delen 
av absorbatorn sett underifrån. Härifrån leddes sedan vattnet genom fixa kopparrör 
under absorbatorn och genom isoleringen fram till utloppet från lådan som placerades 
i den vänstra kanten av bottenplattan sett underifrån. Inloppet till lådan har däremot 
placerats vid bottenplattans högra sida. Härifrån leddes vattnet genom lådan för att 
sedan anslutas till inloppet till absorbatorn, vilket var placerat i den övre, högra delen 
av absorbatorn. I Figur 6.5 nedan visas en schematisk bild över hur in- och utlopp 
samt gångjärn för upphängning placerades på solpanelens baksida. 
 

 
Figur 6.5 – Solpanelslåda, baksida. 

 

6.3.2 Ritningar	  
För att konstruera solpanelen krävdes ritningar till den bärande ramen samt ritningar 
för lådans insida. Den yttre ramen till solpanelen tillverkades av träpanel med 
dimensionen 21x120 mm. Den bärande ramen krävde även en bottenplatta, vilken 
tillverkades av en träfiberskiva med tjockleken 3 mm. Bottenplattan hade även två hål 
för in- och utlopp. Ritningarna för den bärande ramen återfinns i  Figur 6.6 nedan.  



 59 

        
 Figur 6.6 – Panel och bottenplatta till bärande ram. 

Förutom den bärande ramen krävdes reglar för att konstruktionen skulle fungera. De 
fem absorbatorstripsen monterades initialt på två reglar, vilka därefter skruvades fast i 
ytterramen för att hålla absorbatorn på rätt höjd i lådan. För lådans 
upphängningsanordning krävdes fyra gångjärn och ytterligare en regel, vilken 
placerades dikt an mot solpanelslådans bakstycke för att möjliggöra stabil fastsättning 
av de fyra gångjärnen. För att skapa rätt balans i lådan placerades regeln 1120 mm 
från lådans nedre kortsida. I Figur 6.7 visas en tredimensionell modell av den bärande 
ramen inklusive de tre reglarna. 
 

 
Figur 6.7 – 3D-modell av bärande ram.	  

 
För att de olika komponenterna i solpanelslådan skulle ligga på plats krävdes även 
ritningar för solpanelslådans insida. Genom att en list med dimensionen 8x33 mm 
placerades längs den bärande ramen skapades en hylla som glaset kunde vila på. 
Denna list placerades 4 mm nedanför ytterpanelens övre kant. För att hålla glaset på 
plats användes en täcklist, även den med dimensionen 8x33 mm. Täcklisten 
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placerades ovanför glaset och skruvades därefter fast i ytterpanelen. I Figur 6.8 nedan 
visas tvärsnittet av solpanelslådan.  
 

 
Figur 6.8 - Tvärsnitt av solpanelslåda. 

 

6.3.3 Materialåtgång	  
För att tillverka hela solpanelen krävdes de ett flertal komponenter så som absorbator, 
kopplingar, isolering och en glasskiva. Även material till den bärande ramen krävdes. 
Den totala materialåtgången visas i Tabell 6.3 nedan.  
 
Tabell 6.3 – Materialåtgång för solpanel. 

Del Material Dimension  
(Längd eller mått) 

Antal 

Bärande ram Grundmålad panel 
21x120 mm 

2042 mm 
750 mm 

2 
2 

Bottenplatta Träfiberskiva 3mm 2042x792 mm 1 
Täckskiva Diamantglas 2000x750 mm 1 
List för glas-
placering 

Furulist 8x33 mm 2000 mm 
400 mm 

2 
2 

Spegellist för 
ovansida 

Furulist 8x33 mm 2042 mm (vinkelsågat 45°) 
792 mm (vinkelsågat 45°) 

2 
2 

Absorbator Absorbatorstrips 1800x143 mm 5 
Rörsystem Rörkopplingar 90° 

Kopparrör Ø10 mm 
 

Ø10 mm 
120 mm 
60 mm 
1170 mm 
730 mm 

16 
4 
4  
1  
1  

Upphängning 
av absorbator 

Reglar 45x45 mm 
Montageband  

750 mm 
12x100 mm 

2  
10  

Diffusionsspärr Presenning 2100x850 mm 1 
Isolering Glasull 95 mm 2000x750 mm 1 
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Upphängnings-
anordning och 
vinkling 

Reglar 45x45 mm 
Gångjärn 
Vinsch med band 
Krok och fäste 

750 mm 
95 mm 

1  
4  
1 
1 

	  

6.4 Ackumulatortank	  
Nedan följer ackumulatortankens design med ritningar och materialåtgång. 

6.4.1 Design	  
Ackumulatortanken består av en plasttunna med volym 75 liter. Runt denna 
placerades omkring 10 cm glasullsisolering. Vattentunnan placerades sedan 
tillsammans med isolering i en större trälåda för att skydda isoleringen från yttre 
påfrestningar samt hålla denna på plats runt tunnan. För att minimera 
värmeförlusterna från tanken placerades ytterligare isolering i tomrummen mellan den 
befintliga isoleringen och trälådan. För att underlätta konstruktion och öka stabiliteten 
användes cellplast som isolering för botten av tunnan. I Figur 6.9 visas en schematisk 
skiss för hur tunna och isolering placerades i trälådan.  
 

 
Figur 6.9 – Ackumulatortank och isolering placerade i trälåda. 

 
Även utrymmet ovanför tanken behövde isoleras. Under den avtagbara delen av 
trälocket användes cellplast, vilket underlättar för användaren av solvärmesystemet då 
locket till tunnan bör vara lättillgängligt på grund av funktionella skäl. Detta innebar 
således att glasull med dess irriterande egenskaper var ett sämre alternativ än 
cellplast. För att ytterligare underlätta för användaren sattes isoleringen fast i locket 
till trälådan och följer således med upp då locket lyfts av. Under den fasta delen av 
locket användes däremot glasull. 
 
Utöver de delar som har beskrivits ovan behövde rör kopplas in för att leda vatten till 
och från ackumulatortanken. Både in- och utlopp till plasttunnan placerades i dess 
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lock. Detta för att undvika läckage som hade kunnat uppstå vid in- och utlopp i 
tankens sida. Rörens vidare utformning samt hur de då kopplades samman med 
tanken kommer att beskrivas närmre senare i kapitlet.  

6.4.2 Ritningar	  
För att konstruera ackumulatortanken krävdes ritningar för den trälåda som ska 
skydda tanken och isoleringen. Stommen till lådan tillverkades av träreglar med 
dimensionen 45x45 mm och ritningarna för stommen återfinns i Figur 6.10 och Figur 
6.11 nedan. I Figur 6.12 visas även en tredimensionell modell av stommen. 
 

      
Figur 6.10 – Till vänster: Bottenreglar till stomme, Till höger: Toppreglar till stomme.  

 

   
Figur 6.11 – Stående reglar till stomme.   Figur 6.12 – 3D-modell av stomme. 

 
Lådans sidor tillverkades sedan av träfiberskiva med tjockleken 3 mm. Till lådans 
sidor krävdes fyra skivor, varav två större och två mindre. De två större skivorna 
placerades vid monteringen utanför de två resterande. Ritningar för de två 
sidstorlekarna visas i Figur 6.13 nedan. 
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Figur 6.13 – Sidor till trälåda (2 st av varje modell ovan behövs). 

 
Även lådans lock tillverkades av träfiberboard med tjockleken 3 mm. På undersidan 
av lockets avtagbara del fästes isolering i form av cellplast för att användaren på ett 
smidigt sätt ska komma åt trälådans innehåll. Se Figur 6.14 för ritningar för lock och 
cellplast. 
 

 
Figur 6.14 - Till vänster: Lock till trälåda. Till höger: Placering av cellplast på lockets insida. 
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6.4.3 Materialåtgång	  
För att tillverka hela ackumulatortanken krävdes en vattenbehållare, isolering och 
material till lådan. Materialåtgången visas i Tabell 6.4 och Tabell 6.5 nedan.  
 
Tabell 6.4 – Materialåtgång för ackumulatortank (exkl. trälåda). 

Del Material Dimension  
(Längd eller mått) 

Antal 

Tank Plasttunna  
med lock 

Ø460x600 mm (75 L) 1 

Isolering runt 
tunna 

Glasull 
95 mm 

1160x565 mm 4 

Isolering över och 
under tunna 

Cellplast 100 mm 490x560 mm 
650x650 mm 

1 
1 

 
 
Tabell 6.5 – Materialåtgång för trälåda till ackumulatortank.  

Del Material Dimension  
(Längd eller mått) 

Antal 

Stomme Reglar 45x45 mm 650 mm 
560 mm 
760 mm 

4 
5 
4 

Sidor Träfiberskiva 3mm 650x850 mm 
653x850 mm 

2 
2 

Lock Träfiberskiva 3mm 660x100 mm 
660x560 mm 

1 
1 
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6.5 Solfångarkrets	  
Nedan följer solfångarkretsens design och materialåtgång. 

6.5.1 Design	  
Solfångarkretsen består av flera komponenter. För att leda vatten mellan systemets 
solfångare och ackumulatortank användes en sorts gummislang. Slangen var en 
armerad varmbränsleslang och tålde därför de temperaturer som krävdes samtidigt 
som den var böjbar. Utöver ledningar behövdes även en pump och diverse kopplingar.  
 
Som tidigare nämnt i detta kapitel, placerades både in- och utlopp till tanken i tankens 
lock för att förenkla konstruktionen och förhindra risken för läckage ut till isoleringen 
kring tanken. Från locket leddes en slang, den för inloppet i tanken, genom 
isoleringen och ut ur trälådan genom den fasta delen av locket. Den andra slangen, 
vars uppgift var att leda vatten från tanken, böjdes däremot av från locket och ner 
genom isoleringen inuti ackumulatortankslådan för att sedan komma ut genom lådan 
några centimeter ovanför botten. För att göra systemet effektivt bör vattnet från 
ackumulatortanken till solfångaren vara så kallt som möjligt. Detta innebar att vattnet 
som ska transporteras till solfångaren togs från botten av ackumulatortanken där 
vattnet är som kallast på grund av skiktningen som råder i tanken. Slangen inuti 
tanken leddes därför från locket ner till botten och fästes där i tankens ena sida. För att 
inte förstöra skiktningen placerades inloppsslangen, vars uppgift var att leda vatten 
från solfångaren och in i tanken, högt upp i tanken för att på så sätt minska 
omblandningen.  
 
Systemets cirkulationspump placerades på en liten avsats mot den ena sidan av 
trälådan runt tanken. Pumpen placerades så att den hänger med horisontell pumpaxel 
och med pumpriktning vertikalt uppåt längs med lådans sida. Detta innebar att 
slangen med uppgift att leda vatten ut ur ackumulatortanken kopplades direkt till 
pumpen. Ovanför pumpen kopplades en ny gummislang, vilken sedan leddes upp till 
solpanelslådans inlopp. Eftersom viss värme kommer att bildas från pumparbetet 
isolerades även pumpen. Detta gjordes genom att bygga en låda runt pumpaxeln och 
sedan isolera med glasull.  

6.5.2 Materialåtgång	  
Materialåtgången som krävdes för solvärmesystemets rörsystem visas i Tabell 6.6 
nedan.  
 
Tabell 6.6 – Materialåtgång för rörsystem.  

Del Material Dimension  
(Längd eller mått) 

Antal 

Rör Bilvärmeslang 13 mm 
 
 
Rörisolering 
 
Slangklämma 

3 m 
1 m 
1 m 
650 mm 
1000 mm 
13-16 mm 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Pump Cirkulationspump 
Sexkantnippel 
Slangnippel 

- 
R25xR15 
12 mm 

1 
2 
2 
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6.6 Inköp	  av	  material	  
För att kunna konstruera systemet krävdes en mängd olika material och 
delkomponenter, vilka beskrivits utförligt i tabellerna ovan. Det mesta av inköpen av 
material och komponenter genomfördes hos de tre Linköpingsbutikerna Bauhaus, 
Biltema och Jula. Glas beställdes däremot från glastillverkaren Emmaboda Glas. Vid 
projektstart tillhandahöll Linköpings universitet vissa komponenter så som 
absorbatorstrips, cirkulationspump, SJ-pall med tillhörande hjul och diverse skruvar 
utan extra kostnad. Genom personliga kontakter kunde även klämringskopplingar och 
färg fås utan extra kostnad. En utförlig inköpslista och lista över komponenter utan 
kostnad återfinns i Bilaga 11. 
 
Totalkostnaden för systemet, bortsett från komponenterna utan kostnad, uppgick till 
3017 kr. 
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7 Tester	  
I detta kapitel beskrivs hur tester kan genomföras enligt standarden EN 12975 samt 
hur tester av systemet har genomförts med tillhörande resultat. 

7.1 Testning	  EN	  12975	  	  
Det finns flera olika standarder för testning av ett solvärmesystems prestanda och 
fysiska tillförlitlighet. Nedan presenteras den av SP utformade EN 12975 som har sin 
grund i ISO 9802. (Kovacs, 2012)  

7.1.1 Tillförlitlighetstester	  	  	  
Den här delen av testerna behandlar solvärmesystemets förmåga att stå emot yttre 
påverkan såsom väder, vind och nederbörd. De är uppdelade i högtemperaturtest, 
utsatthet, yttre termisk chock, inre termisk chock, regn- och snötester samt mekanisk 
hållfasthet. Enligt standarden kräver dessa tester att en ny solfångare används vid 
varje nytt test och testen går ut på att solfångaren testas under exempelvis 
regnförhållanden i 30 dagar för att avgöra hur väl de klarar av yttre påfrestningar. 
(Kovacs, 2012)  

7.1.2 Prestandatester	  
Standarden beskriver två metoder för att beräkna verkningsgraden. Den ena benämns 
”Steady State Method” och den andra ”Quasi Dynamic Method”. De både metoderna 
accepteras vid utnämning av ”Solar Keymark Certifikat”, men endast steady state 
method används för icke-koncentrerande solfångare, varför den kommer att behandlas 
mer ingående. (Kovacs, 2012)  
 
Steady State Method har använts länge och är en väletablerad metod för testning av 
en solfångares prestanda och är lättare att tillämpa i soliga klimat än Quasi Dynamic 
Method. Det som talar emot steady state method är att den inte tar hänsyn till 
skillnader i vindhastigheten eller diffus instrålning, i övrigt är testkraven strikta när 
det kommer till krav på klar himmel, begränsningar i diffus strålning, infallsvinkel 
samt stabilitet i övriga testförhållanden. (Kovacs, 2012)	   

7.1.3 Placering	  	  
Plana solfångares värmeförluster beror av vinklingen på solfångaren. En maximal 
vinkling från normalen på max 2 % är accepterbart vid mätningarna av systemets 
prestanda. Det innebär att solfångaren måste följa solens bana under dagen för att 
undvika för stor vinkel från solfångarens normal. Enligt standarden kan reflektion 
från omgivningen i form av grova ytor som exempelvis gräs och betong försummas 
och behöver inte tas hänsyn till vid beräkning av solvärmesystemets verkningsgrad. 
(Kovacs, 2012)  

7.1.4 Tillvägagångssätt	  
Det finns även specifika krav på de instrument som ska hantera mätningar av 
instrålning, temperaturer samt övriga mätvärden. Sensorerna som ska mäta 
temperaturer har även de krav på att monteras på ett specifikt sätt för att mätningarna 
ska anses korrekta. Används individuella sensorer för varje mätpunkt ska den enskilda 
sensorns osäkerhet beaktas. Vid tester utomhus bör systemets starttemperatur på 
vattnet vara ca 80 °C för att minimera luft i systemet. För att testa systemet inomhus 
krävs en solsimulator som genererar en medelstrålning på minst 700 W/m^2. Det är 
önskvärt att lamporna har en kapacitet på upp till 1100 W/m^2 för att högtempererade 
test ska kunna gå att genomföra. Det är viktigt att kontrollera avståndet mellan 
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solfångaren och lamporna, samt att lamporna går att styra från en dator för att kunna 
kontrollera testerna. Strålningen på solfångaren bör ej variera mer än +/- 15 % från 
medelstrålningen. En pyranometer är det instrument som används för att mäta 
strålningen. (Kovacs, 2012) 

7.2 Metod	  och	  genomförande	  	  
För att analysera systemets prestanda och funktionalitet har flertalet tester genomförts. 
Testernas utgångspunkt låg därför i att möjliggöra nya beräkningar för det byggda 
solvärmesystemet för att på så sätt kunna jämföra verkligheten med de teoretiska, 
tidigare framräknade, värdena.   
 
Alla tester utgick från Sveriges tekniska forskningsinstituts standard EN 12975, men 
då både en längre tidsperiod och resurser saknades har testinstruktionerna för EN 
12975 inte kunnat följas fullständigt. Främst är de tester av systemets tillförlitlighet 
och hållfasthet som är komplicerade att genomföra, då de riskerar att systemets 
solfångare går sönder samt att tillräckligt med tid inte har funnits till förfogande. 
Prestandatesterna har dock följts i största möjliga mån.   
 
Testning av prototypen som byggts har genomförts på ett flertal olika sätt för att det 
ska vara möjligt att avgöra solvärmesystemets värmeförluster, verkningsgrad samt 
uppnå det volymflöde och den vattenvolym vid vilka målfunktionen maximeras. Då 
testerna är väderberoende delades de upp i inledande tester, fas 1 och fas 2, där fas 1 
bestod av tester inomhus och fas 2 av tester utomhus. Alla tester genomfördes med 
samma utgångsläge upprepade gånger för att öka trovärdigheten i testresultaten. 
Därefter beräknades ett snitt av testresultaten som användes vid beräkningar av 
förluster, verkningsgrad m.m. Solinstrålningen mättes en gång i timmen under 
testerna utomhus.  

7.2.1 Inledande	  tester	  	  	  
Inledningsvis påbörjades två typer av tester; av pumpen och av solens instrålning. 
Dessa två tester fungerade som utgångspunkt eftersom de kunde påbörjas innan 
bygget av solvärmesystemet var färdigställt. Pumpen testas för att volymflödet vid 
olika pumphastigheter är okänt samtidigt som solinstrålningen testas för att bilda en 
uppfattning kring vid vilket väder det är värt att ta ut systemet för tester och vid 
vilken väderlek testerna bör ske inomhus.  Solinstrålningen behövs även vid 
beräkning av verkningsgraden.  
  

7.2.2 Fas	  1	  –	  Tester	  inomhus	  	  
Nedan beskrivs metod och genomförande för ett antal olika tester som genomfördes 
under fas 1.  

7.2.2.1 Förluster	  ackumulatortank	  	  
Tanken fylldes med vatten av känd temperatur och en termometer med två sensorer 
placerades inuti ackumulatortanken för att beräkna temperaturen på två olika nivåer i 
tanken. Ackumulatortanken fick sedan stå med systemet avslaget över natten. Vid test 
3, 4 och 5 beräknades en genomsnittlig temperatur av tankens olika temperaturer 
medan mätningarna i test 6, 7 och 8 togs efter omrörning i tanken. Dessa mätningar 
ger dels en indikation av hur skiktningen i tanken är karaktäriserad samt gör det 
möjligt att beräkna värmeförlusterna. Värmeförlusterna beräknades enligt ekvation 
#22 från avsnittet beräkningar och dividerades därefter med tiden som testet pågått.    
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7.2.2.2 Förluster	  solfångare	  	  	  
Temperaturerna på systemets in- och utlopp i solpanelen mättes genom att placera 
sensorer på utsidan av kopparrören vid in- och utlopp till solfångaren. Beräkning av 
förluster gjordes enligt ekvation #22.  

7.2.2.3 Totala	  värmeförluster	  	  	  
För att testa systemets totala värmeförluster placerades sensorer i ackumulatortanken 
och in- och utlopp för solfångaren. Test 1 och test 2 utfördes på samma sätt, men med 
olika vattenvolymer och under olika tidsramar, med systemet igång. Temperaturen 
mättes innan start efter omrörning i ackumulatortanken samt vid testets slut, även då 
efter omrörning i tanken. Därefter beräknades den totala energiförlusten för systemet 
genom att jämföra med snittvärdet för instrålad solenergi för den givna dagen.  

7.2.2.4 Volymflöde	  	  
Vattnets volymflöden har testats genom att olika flöden fick passera genom systemet 
medan temperaturmätningar gjordes i tanken, på systemets ytor samt vid in- och 
utlopp ur solpanelen. Dessa temperaturer är intressanta för att kunna hitta den 
flödeshastighet vid vilken förlusterna är som minst. In- och utloppet av solpanelen är 
även av intresse för att kunna avgöra hur stor temperaturdifferens som uppnås i 
panelen. 

7.2.2.5 Vattenvolym	  	  	  	  
För att testa systemets verkliga potential och för att kunna maximera målfunktionen 
testades systemet med olika vattenvolymer. Det genomfördes genom att systemet 
fylldes med olika mängder vatten och uppnådd temperatur mättes. Då det tidigt insågs 
att systemet klarade av maximal mängd vatten, 70 liter, valdes det att prioritera andra 
typer av tester. 

7.2.3 Fas	  2	  –	  Tester	  utomhus	  	  	  
Tester utomhus utfördes endast vid klart till halvklart väder. I annat fall är systemets 
förluster för stora i förhållande till solens instrålade effekt och kommer inte att 
generera varmare vatten enligt tidigare utförda beräkningar i kapitel 4 Beräkningar.    

7.2.3.1 Systemets	  effekt	  	  	  
För att kunna beräkna verkningsgraden är det nödvändigt att känna till vilken effekt 
systemet genererar. Systemet förflyttades längs med solen så att infallsvinkeln mot 
glaset alltid var 90 grader för att följa standarden EN 12975. Vid test 11, 13 och 14 är 
temperaturen mätt över solfångaren, det vill säga placerade vid in- och utlopp till 
solfångaren. Vid test 12 och 15 är sensorerna dock placerade i ackumulatortanken och 
temperaturen mätt efter omrörning. Utefter dessa mätvärden har verkningsgraden för 
systemet beräknats enligt Karlsson formel som finns beskriven i avsnitt 3.2.4.1 
Karlssons formel. 

7.2.3.2 Förluster	  ackumulatortank	  	  
Precis som för inomhustesterna så fick ackumulatortanken stå över natten för att 
värmeförluster skulle kunna mätas även efter att systemet testats i solen.   
Genom att genomföra dessa tester kunde alla värden för systemets; verkningsgrad, 
värmeförluster, optimalt volymflöde samt vattenvolym beräknas och jämföras med de 
tidigare framräknade teoretiska värdena.   
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7.3 Resultat	  
I detta avsnitt presenteras resultaten från gjorda tester.  

7.3.1 Totala	  värmeförluster	  inomhus	  
Resultaten i Tabell 7.1 nedan är från tester genomförda inomhus, utan tillförsel av 
energi och med systemet igång, dvs. tester från fas 1. Temperaturerna för testerna är 
uppmätta efter omrörning i ackumulatortanken och redovisas för test nummer 4 även 
grafiskt i Figur 7.1. 
 
Tabell 7.1 – Värmeförluster för systemet vid körning utan tillförsel av energi. 

Test  V  𝑽 Tstart  Tslut  ∆T ∆𝒕  𝑸  
Test 1  57 l  0,6 l/min  44,5 °C  37,0 °C  7,5 °C  4,0 h  -122 W  
Test 2  60 l  2,4 l/min  43,8 °C  37,9 °C  5,9 °C  3,5 h  -115 W  
Test 3  70 l 2,7 l/min  45,6 °C  40,9 °C  4,7 °C  2,0 h  -190 W  
Test 4  70 l 4,0 l/min  44,6 °C  41,4 °C  3,2 °C  2,0 h  -130 W  
Test 5  70 l  4,0 l/min  45,3 °C  39,9 °C  5,4 °C  2,0 h  -216 W  
  

 
Figur 7.1 – Test 4, skiktning i tanken under körning av systemet utan tillförsel av energi. 

 

7.3.2 Förluster	  ackumulatortanken	  inomhus	  
Resultaten i Tabell 7.2 nedan är från tester genomförda inomhus, utan tillförsel av 
energi och med systemet avslaget, dvs. tester från fas 1. Temperaturerna för testerna 
är uppmätta efter omrörning i ackumulatortanken. 
 
Tabell 7.2 – Värmeförluster för ackumulatortanken vid stillastående system inomhus. 

Test  V  𝑽 Tstart  Tslut  ∆T ∆𝒕  𝑸  
Test 6  60 l 0 l/min  37,9 °C  32,6 °C  5,3 °C  11,0 h  33 W  
Test 7  70 l  0 l/min  46,0 °C  43,6 °C  2,4 °C  10,0 h  19 W  
Test 8  70 l  0 l/min  47,6 °C  43,2 °C  4,4 °C  10,5 h  33 W  
Test 16  70 l  0 l/min  78,0 °C  74,0 °C  4,0 °C  15,0 h   20 W  
 
Från detta test fås att ackumulatortankens medelförlust uppgår till 26 W vid vila.  
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I Figur 7.2 nedan visas skiktningen i tanken för test 16.  
 

 
Figur 7.2 – Test 16, skiktning och temperaturförändring i tanken då systemet är i vila. 

  

7.3.3 Förluster	  solfångare	  inomhus	  
Resultaten i Tabell 7.3 nedan är från tester genomförda inomhus, utan tillförsel av 
energi och med systemet igång, dvs. tester från fas 1. Temperaturerna för dessa tester 
är uppmätta i solpanelens in- och utlopp.  
 
Tabell 7.3 – Värmeförluster för solpanelen vid körning utan tillförsel av energi. 

Test  V 𝑽 𝑻start  𝑻slut  ∆𝑻 ∆𝒕 𝑸 
Test 9  70 l  2,7 l/min  42,2 °C  41,8 °C  0,4 °C  2 h  -85 W  
Test 10  70 l  4,0 l/min  42,1 °C  42.0 °C  0,1 °C  2 h  -19 W  
 

7.3.4 Solfångarens	  effekt	  	  	  
Resultaten i Tabell 7.4 nedan är från tester genomförda utomhus, med tillförd energi, 
70 liter i tanken och med systemet igång, dvs. tester från fas 2. Temperaturerna för 
dessa tester är uppmätta i solpanelens in- och utlopp. Resultatet visas även grafiskt i 
Figur 7.3 nedan.  
 
Tabell 7.4 – Beräknad verkningsgrad för solfångaren. 

Test  𝑽  𝑻! 𝑻𝒊𝒏𝒍𝒐𝒑𝒑  𝑻𝒖𝒕𝒍𝒐𝒑𝒑 ∆𝑻 ∆𝒕  𝑸  𝜼  
Test 11  4,3 l/min  19,0 °C  60,5 °C  63,5 °C  3,0 °C  1,4 h  882 W  59 %  
Test 13  4,3 l/min  19,6 °C  68,8 °C  71,5 °C  2,7 °C  1,3 h  775 W  60 %  
Test 14  2,4 l/min  19,6 °C  77,4 °C  83,5 °C  6,1 °C  1,7 h   976 W  76 %  
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Figur 7.3 – Temperaturer för in- och utlopp till solfångare vid körning, ändring av volymflöde kl. 15.10. 

 

7.3.5 Systemets	  effekt	  	  
Resultaten i Tabell 7.5 nedan är från tester genomförda utomhus, med tillförd energi, 
70 liter i systemet och med systemet igång, dvs. tester från fas 2. Temperaturerna för 
dessa tester är uppmätta efter omrörning i ackumulatortanken.  
 
Tabell 7.5 – Beräknad verkningsgrad för hela solvärmesystemet. 

Test  𝑻! 𝑽 𝑻  𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕 𝑻𝒔𝒍𝒖𝒕 ∆𝑻 ∆𝒕  𝑸  𝜼 
Test 12  19,0 °C  4,3 l/min  42,0 °C  67,0 °C  25,0 °C  2,6 h  759 W  51 %  
Test 15  19,6 °C  4,3 l/min  48,0 °C  78,0 °C  30,0 °C  6,0 h  390 W  30 %  
  
För att beräkna solpanelens verkningsgrad samt hela systemets verkningsgrad har ett 
snitt beräknats från den uppmätta solinstrålningen enligt Figur 7.4 nedan.   
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Figur 7.4 – Uppmätt solinstrålning för test 11-15. 

 
För att beräkna solfångarens förluster har energivinsterna över solpanelen subtraherats 
från den totala solinstrålningen, vilket då i snitt uppgår till 477 W.  
 
Genom att mäta solinstrålningen som når solfångaren och sedan subtrahera 
energivinsterna i ackumulatortanken fås de totala förlusterna för systemet, vilka då 
uppgår till 815 W.  
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8 Jämförelse	  mellan	  uppvärmningsalternativ	  
Detta kapitel presenterar olika lösningar för uppvärmning för hushåll. Solvärme 
jämförs med konkurrerande lösningar på marknaden.  

8.1 Tillvägagångssätt	  
För att avgöra hur konkurrenskraftigt ett solvärmesystem är, har produkter på 
marknaden som skulle kunna ersätta ett solvärmesystem analyserats och jämförts. 
Dessa produkter har ur ett ekonomiskt, miljömässigt och tekniskt perspektiv, jämförts 
med ett solvärmesystem för att kunna analysera hur marknadssituationen ser ut samt 
avgöra hur konkurrenskraftigt ett solvärmesystem är idag. Det tekniska perspektivet 
inkluderar bland annat installation av systemet, dess underhåll samt framtidsutsikter 
för systemets teknik som helhet. Det ekonomiska perspektivet innehåller beräkningar 
på lönsamhet över en 30 årsperiod medan det miljömässiga behandlar utsläpp och 
miljöpåverkan. De värmebringande energikällor som har jämförts med solvärme är 
värmepump, olja, pellets, ved och fjärrvärme.  
 
Jämförelsen utgick från ett genomsnitthus i Sverige, vilket enligt Energirådgivningen 
(2014a) förbrukar omkring 20 000 kWh för uppvärmning samt varmvatten. Det kan 
vara svårt att göra en rättvis marknadsanalys då det spelar roll var i landet hushållet är 
beläget. Vissa uppvärmningssystem är exempelvis beroende av solinstrålning medan 
andra kan kräva närhet till en sjö eller hav. Dessa aspekter gör det svårt att genomföra 
en analys som är generell för olika hus som är belägna på olika platser och som 
därmed också har olika förutsättningar. Således kan samma uppvärmningssystem 
resultera i olika kostnader och miljöaspekterna kan variera beroende på husets 
placering.  
	   
För att möjliggöra en ekonomisk jämförelse har alla uppvärmningssätt relaterats till 
direktverkande el. Då elpriset varierar beroende på geografisk punkt, årstid och andra 
parametrar har det valts att utgå från det rådande elpriset som enligt 
Energirådgivningen (2014a) är 1,3 kr/kWh. Detta ger en totalkostnad för 
uppvärmning och varmvatten för ett genomsnittshus på 26 000 kr/år första året och 
beräknas stiga i takt med inflationen, vilken enligt Riksbanken (2012) beräknas till 2 
% per år. 

8.2 Värmepump	  	  
En värmepump kan hämta värme från luften, ventilationsluften, berget, ytjorden, 
grundvattnet eller ur en sjö. Det går att utvinna värme även om energikällans 
temperatur endast är några grader över noll. Vissa typer av värmepumpar innebär en 
stor investeringskostnad, men kan vara lönsam då de rörliga värmekostnaderna 
sjunker och till och med halvera elanvändningen för värme och vatten i ett eluppvärmt 
hus. Vilken typ av värmepump som är lämplig att använda beror på husets 
energianvändning. Vid låg energianvändning kan luftvärmepump vara ett alternativ 
medan högre energianvändning ofta kräver energi från mark, berg, grundvatten eller 
sjö. Värmepumpen är beroende av el och är därmed sårbar vid exempelvis elavbrott 
och dess miljöpåverkan varierar beroende på vilken el som används. 
(Energimyndigheten, 2012a) 
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I Tabell 8.1 visas för- och nackdelar för användning av en värmepump. 
 
Tabell 8.1 – För- och nackdelar med värmepump. 

Fördelar (+) Nackdelar (–) 
Relativt låga driftkostnader Driftstörningar kräver mycket kunskap  
Liten arbetsinsats för husägare Kräver elektricitet 
Inga lokala utsläpp Höga investeringskostnader 
 

8.2.1 Bergvärme	  
En bergvärmepump använder sig av ett borrat hål ner till berggrunden där bergvärme 
hämtas med hjälp av en cirkulerande vätska. Det krävs att borrningen av hålet uträttas 
av en certifierad borrare. För att få installera en bergvärmepump krävs tillstånd från 
kommunens miljö- och hälsovårdsnämnd, vilket måste ansökas om i god tid innan 
installationen påbörjas. (Energimyndigheten, 2014a) Studier visar att de flesta är nöjda 
med sina värmepumpar men enligt en studie utförd av SP mellan 2003 och 2005 finns 
det också problem. Flertalet av dessa problem har inträffat på grund av bristande 
kvalitet vid installation eller anvisningar vid skötsel vilket resulterat i läckage av den 
värmebärande vätskan samt störande ljud. Undersökningen visar dock att de flesta 
installationer har nått upp till den energiprestanda som utlovats och att hushåll med 
högre energiförbrukning gör större energivinster i och med installationen av 
bergvärme. (Energimyndigheten, 2014a) 	   
 
Grundinvesteringen för en bergvärmepump varierar men uppgår oftast till ca 140 000 
kronor. De löpande kostnaderna består av kostnader för el till bergvärmepumpen som 
uppgår till ca 8000 kWh. Således kommer en installation av bergvärme att bespara 
genomsnittshushållet ca 12 000 kWh/år. (Energirådgivningen, 2014a) I Figur 8.1 
visas en lönsamhetsberäkning för en bergvärmepump. Här visas även att det kommer 
att ta drygt 8 år innan bergvärmeinvesteringen lönar sig.  
 

 
Figur 8.1 – Lönsamhetsberäkning för bergvärmepump. 
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8.2.2 Luftvärme	  	  
Det finns främst tre olika typer av luftvärmepumpar; luft-vattenvärmepump, komfort- 
och luft-luftvärmepump (Energimyndigheten, 2012b).  För att det i den här analysen 
skulle gå att göra jämförbara beräkningar har vi endast sett till luft-
vattenvärmepumpen då det är den enda av dessa som producerar varmvatten. 	  
 
Luft-vattenvärmepumpen utvinner värme ur utomhusluften som sedan distribueras 
genom husets vattenburna system. Värmepumpen används även till att värma 
hushållets varmvatten. Luftvattenvärmepumpar ger mer värme desto varmare det är 
utomhus och passar därför bättre i de sydligare delarna av Sverige. Vidare varierar 
luftvärmepumpens verkningsgrad med utomhustemperaturen och vid riktigt låga 
temperaturer stannar pumpen. (Energimyndigheten, 2012b)	  
	  
Det är rekommenderat att byta filter samt rengöra värmepumpen för att skydda den 
från smuts, förlänga livslängden och bibehålla en god verkningsgrad. Viktigt att tänka 
på är även placeringen av luftvärmepumpen då den på utsidan avger ett buller som 
kan nå upp till 70 decibel. (Energimyndigheten, 2012b) 
 
Grundinvesteringen för luft-vatten-värme uppgår till ca 100 000 kr. Normalt minskar 
elbehovet med 40-65 % efter installation av luftvärmepump. (Energirådgivningen, 
2014b) Det gör att årsförbrukningen av el minskar och det nya elbehovet blir ca 11 
500 kWh och utgörs av el till pumpen. I Figur 8.2 visas en lönsamhetsberäkning för 
en luftvärmepump. Här visas även att det kommer att ta ca 8 år innan investeringen 
har betalat sig. 
 

	    
Figur 8.2 – Lönsamhetsberäkning för luftvärmepump. 
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8.3 Olja	  	  
Olja är ett uppvärmningssätt som kräver en liten arbetsinsats men som är relativt dyr 
jämfört med de andra vanliga uppvärmningssätten. Det fungerar genom att oljetanken, 
som är placerad i huset, fylls på från en tankbil genom ett hål i väggen. Oljan värmer 
sedan vatten som används både till uppvärmning och tappvarmvatten. Vattnet drivs 
runt med hjälp av el vilket gör att olja som uppvärmningssätt är känsligt för elavbrott. 
När det gäller verkningsgrad har en modern oljepanna 85-90 procent medan en äldre 
variant kan ha 50 procents verkningsgrad. Utöver påfyllning av olja och årlig service 
med sotning kräver oljepannan besiktning var sjätte år. (Energimyndigheten, 2012c)  
 
Under 1950, -60 och -70-talen var olja det vanligaste uppvärmningssättet för småhus. 
Till följd av oljekrisen på 70-talet ändrade många hushåll till eluppvärmning. Olja är 
ett fossilt bränsle och därmed en begränsad resurs vilket gör att priset påverkas av 
tillgången. Oljepriset har stigit med 121 procent per kWh mellan 1997 och 2006. Idag 
är olja det i särklass dyraste uppvärmningssättet. (Energimyndigheten, 2012c) När 
oljan förbränns skapas koldioxid samt svavel- och kväveoxider, vilka har en negativ 
miljöpåverkan, speciellt med tanke på att koldioxidutsläppen generellt betraktas som 
det största hotet för miljön. (Energimyndigheten, 2012c) EU har som mål att olja till 
uppvärmning ska vara avskaffat år 2020. (Energirådgivningen, 2014c) 
 
Installationen av en oljepanna kostar ca 50 000 kronor. Det är svårt att analysera 
oljeprisets framtid, men historiskt sett har det varit en prisökning från 220 kr/m3 år 
1967 till att idag kosta 13 000 kr/m3.(Energirådgivningen, 2014c) I Figur 8.3 nedan 
visas en lönsamhetsberäkning för en oljepanna där det antagits att oljepriset stiger 
med inflationen på ca 2 %. Då priset historiskt sett har stigit betydligt mer är det dock 
rimligt att tro att priset på olja kan öka med mer än 2 % per år. Figuren visar också att 
olja inte är lönsamt i jämförelse med direktverkande el. Den ekonomiska nackdelen 
tillsammans med oljans enligt Energirådgivningen (2014c) dåliga miljöpåverkan gör 
olja till ett mindre attraktivt alternativ för uppvärmning.  
 

 
Figur 8.3 – Lönsamhetsberäkning för oljepanna. 
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I Tabell 8.2 nedan visas för- och nackdelar för användning av en oljepanna. 
 
Tabell 8.2 – För- och nackdelar med oljepanna. 

Fördelar (+) Nackdelar (–) 
Liten arbetsinsats Hög kostnad 
 Farliga utsläpp 
 Tar mycket plats 
 

8.4 Biobränslen	  
Med biobränslen räknas främst ved och pellets. De räknas som förnybara energikällor 
då de kan återskapas inom överskådlig framtid. Biobränslen är det vanligaste 
uppvärmningssättet för svenska villor idag, med 41 procent av småhusen. 
Biobränslena förbränns i en panna och värmer på så sätt upp vatten som sedan 
används till uppvärmning och varmvatten. Vid förbränningen av biobränslen frigörs 
koldioxid men då skog som växer kräver koldioxid anses biobränslen inte bidra till 
den ökade andelen koldioxid i atmosfären. För minskad miljöpåverkan samt för att 
reducera arbetsinsatsen passar biobränslen bra att kombinera med solfångare som är 
kopplade till samma ackumulatortank som pannan. (Energimyndigheten, 2012d) 

8.4.1 Pellets	  
Pellets är cylindrar i storleken sex till åtta millimeter i diameter som tillverkas av trä 
från bark, spån eller spill från sågverk som pressats samman. Det är ett bra alternativ 
ur miljösynpunkt då pellets är en förnyelsebar energikälla som inte bidrar till 
växthuseffekten. Priset på pellets varierar något beroende på om det köps i säck eller 
lösvikt men generellt sett är det ett kostnadseffektivt uppvärmningssätt. Pellets-
maskinen har ett inbyggt förråd för pellets som automatiskt matas in i eldstaden där 
en termostat styr mängden pellets. (Energirådgivningen, 2014d) Då pellets måste 
lagras fuktfritt och under tak krävs ett visst lagringsutrymme, speciellt med tanke på 
att de ofta levereras 3 ton åt gången.  (Energimyndigheten, 2012d) 
 
En komplett pelletspanna kostar ca 70 000-120 000 kr. Priset för pelletsen är ca 65-80 
öre per kWh och verkningsgraden på pannan runt 85 %. (Energirådgivningen, 2010a) 
Två ton pellets motsvarar 8000 kWh vilket innebär ett årligt behov på fem till sex ton 
per år. I Figur 8.4 visas en lönsamhetsberäkning för en pelletspanna med en 
årskostnad på 17650 kr. I jämförelse med direktverkande el tar det knappt 13 år innan 
installationen av pelletspannan lönar sig.  
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Figur 8.4 - Lönsamhetsberäkning för pelletspanna. 

I Tabell 8.3 nedan visas för- och nackdelar för användning av en pelletspanna. 
 
Tabell 8.3 – För- och nackdelar med pelletspanna. 

Fördelar (+) Nackdelar (–) 
Förnyelsebart bränsle  Kräver stora lagringsmöjligheter 
  Stor arbetsinsats 
   

8.4.2 Ved	  
Att ha ved som uppvärmning kräver stor arbetsinsats men ger låga kostnader. 20-25 
procent av villorna i Sverige använder ved till uppvärmning. Ved eldas i en vedpanna 
och värmer upp ett vattenburet distributionssystem samtidigt som det producerar 
varmvatten. Det är en fördel att installera en väl isolerad ackumulatortank där vatten 
kan lagras för att möjliggöra jämnare eldning i pannan. (Energimyndigheten, 2012e) 
 
För att undvika farliga utsläpp är det viktigt att veden eldas på ett korrekt sätt. Det 
behöver tas hänsyn till att det finns tillräckligt med luft vid de olika faserna av 
förbränning, att det är tillräckligt hög temperatur samt att det är god omblandning 
mellan luft och förbränningsgaser. Då ved anses vara en förnyelsebar energikälla och 
då den eldas på rätt sätt är ved ett bra alternativ för uppvärmning ur miljösynpunkt. 
(Energimyndigheten, 2012e)  
 
Lönsamheten på vedeldning beror på vilken typ av vedpanna som används för att elda 
veden. De äldre modellerna kan ha en verkningsgrad på 40 % medan de nyare 
modellerna har en verkningsgrad på 80-90 %. Grundinvesteringen som består av 
vedpanna och installation kostar från 50 000 kronor och uppåt. (Energirådgivningen, 
2014e)  
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Energiinnehållet i ved beror dels på vad det väger men också vad det har för fukthalt. 
Generellt innehåller ved ca 1300 kWh per kubikmeter vilket ger hushållet ett behov 
motsvarande 17 kubikmeter ved/år (beräknat på 90 % verkningsgrad). Vidare så är 
den årliga kostnaden beroende av hur veden införskaffas och priserna kan variera från 
ett självkostnadspris på 70 kr/kubikmeter för den som har egen skog till 500-600 
kr/kubikmeter för torr, kluven ved som inhandlas. (Energirådgivningen, 2014e) 
Årskostnaden för vedeldning blir därför någonstans mellan 1190 - 10200 kr.  
 
I Figur 8.5 visas en lönsamhetsberäkning för en vedpanna med en årskostnad på 4505 
kr/år. Här visas även att det kommer att ta ca 3 år innan investeringen har betalat sig. 
 

 
Figur 8.5 – Lönsamhetsberäkning för vedpanna. 

 I Tabell 8.4 nedan visas för- och nackdelar för användning av en vedpanna. 
 
Tabell 8.4 – För- och nackdelar med vedpanna. 

Fördelar (+) Nackdelar (–) 
Billigt Stor arbetsinsats 
Förnyelsebar energikälla Kräver lagringsutrymme 
  Risk för farliga utsläpp 
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8.5 Fjärrvärme	  
Fjärrvärme innebär att huset är sammankopplat med andra hus och ett kraftvärmeverk 
via ett kulvertnät. I huset finns en fjärrvärmecentral som syftar till att ta emot 
fjärrvärmen via fjärrvärmenätet. Centralen är utrustad med två värmeväxlare, en för 
uppvärmning och en för varmvatten. Att på det här sättet centrera förbränningen i 
stora pannor istället för att fördela det på varje enskilt hus ger en effektivare och mer 
miljövänlig uppvärmningsmetod. Då driften sköts av professionell personal på 
fjärrvärmeanläggningen kräver den här metoden minimal arbetsinsats av villaägaren. 
(Energimyndigheten, 2011) 
 
Fjärrvärmeverk kan se väldigt olika ut. När det kommer till bränsle används ofta 
biobränslen såsom flis och pellets men det kan variera mycket mellan olika 
värmeverk. I genomsnitt har dock en oljepanna tio gånger högre koldioxidutsläpp än 
fjärrvärme. Det är svårt att avgöra hur miljövänligt fjärrvärme är eftersom alla 
anläggningar har olika bränslemix och olika stora energiförluster i sina system. Priset 
för att ansluta sig till fjärrvärmenätet varierar beroende på kommun och avgörs av 
kundtäthet, lokala förutsättningar och vilken typ av bränsle som används. 
Variationerna i pris kan vara mycket stora. (Energimyndigheten, 2011) 
 
Enligt Energirådgivningen (2010b) innehåller grundinvesteringen för fjärrvärme en 
anslutningskostnad till fjärrvärmenätet och nödvändig installation. Priset varierar och 
är beroende på var i landet bostaden är placerad, men beräknas uppgå till ca 141 000 
kronor enligt Svensk Fjärrvärme (2007). Priset per kWh för fjärrvärme varierar 
kraftigt beroende på vart i landet man bor samt vilken leverantör som finns 
tillgänglig, men ligger mellan 60-100 öre/kWh. (Energirådgivningen, 2010b)  
 

 
Figur 8.6 – Lönsamhetsberäkning för fjärrvärme. 

 
I Tabell 8.5 nedan visas för- och nackdelar för användning av fjärrvärme. 
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Tabell 8.5 – För- och nackdelar med fjärrvärme. 

Fördelar (+) Nackdelar (–) 
Relativt billigt Går inte att välja leverantör 
Produceras ofta med förnyelsebart bränsle Kan bidra till förändrad ventilation 
Tar liten plats  
Kräver ingen arbetsinsats  
Små utsläpp  
 

8.6 Solvärme	  	  
Som nämnts tidigare i rapporten så är solvärme en miljövänlig energikälla. Vid 
dimensionering av solvärmesystemet bör det finnas ungefär 1,5-2 m2 solfångare per 
person i hushållet och ca 100 liter tankvolym per m2 solfångare.  Eftersom att 
årsförbrukningen för genomsnittshuset är betydligt högre än vad solfångarna kan 
producera krävs det att solvärmen kombineras med annan typ av uppvärmning såsom 
ved eller pellets.  
 
Solvärmesystemet kan inte tillgodose varmvattenbehovet för genomsnittsvillan fullt 
ut, därför jämförs detta med direktverkande el av samma dimension som 
solvärmesystemet kan generera. Grundinvesteringen för ett solvärmesystem beräknas 
till ca 40 000 kronor, men är beroende av storleken på solfångare samt 
ackumulatortank (Energirådgivningen, 2014f). Med 6,5 m2 solfångare genererar 
solvärmesystemet omkring 3354 kWh/år enligt Lesol (2014). Därför jämförs 
solvärmesystemet med elkostnaden endast för denna del av varmvattenbehovet. Enligt 
Andrén (1998) kräver ett solvärmesystem som genererar 4000 kWh värme en pump 
med energiåtgång på ca 90 kWh per år. Detta innebär att det årligen tillkommer en 
löpande elkostnad för pumpen som beror av det rådande elpriset. 
 
Det tar ca 9 år innan solvärmesystemet har betalat sig självt, vilket kan ses i Figur 8.7 
gällande en lönsamhetsberäkning för solvärme. Då solvärme främst fungerar under 
sommarmånaderna och genomsnittspriset för elen är beräknad över hela året bör det 
tas i beaktning att diagrammet kan vara något missvisande till solvärmesystemets 
fördel med tanke på att elpriserna enligt Vattenfall (2014) är högre under 
vinterhalvåret när det är större efterfrågan. 
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Figur 8.7 - Lönsamhetsberäkning för solvärme. 

I Tabell 8.6 nedan visas för- och nackdelar för användning av solvärme. 
 
Tabell 8.6 – För- och nackdelar med solvärme. 

Fördelar (+) Nackdelar (–) 
Förnyelsebar energikälla Lång pay off-tid  
Lite underhåll  
Låga driftskostnader  
 

8.7 Analys	  av	  uppvärmningsalternativ	  
I den här analysen har solvärmens konkurrenskraft jämförts med andra 
uppvärmningssystem på marknaden. Solvärmen analyserades utifrån ett ekonomiskt, 
tekniskt och miljömässigt perspektiv.  

8.7.1 Ekonomiskt	  perspektiv	  
Ur ett rent ekonomiskt perspektiv beräknat efter pay off-tid är veduppvärmning det 
mest lönsamma alternativet med en pay off-tid på 4 år. Det mest ekonomiska är att 
husägaren själv har tillgång till mark där egen ved kan produceras för att på så vis 
ytterligare minska kostnaderna. Vidare ger bergvärme en längre pay off-tid på drygt 
12 år på grund av en högre investeringskostnad men är ett ekonomiskt alternativ tack 
vare de stora besparingarna som kan göras på längre sikt. Solvärme har en pay off-tid 
på 9 år, vilket är relativt kort men producerar heller inte tillräckligt med kWh för att 
täcka hushållets totala energibehov. Det gör att det endast kan fungera som ett 
komplement till andra typer av uppvärmningssystem.   

8.7.2 Tekniskt	  perspektiv	  
Solvärmesystemet är ett fördelaktigt alternativ då det kräver lite underhåll från 
användaren. Ytterligare system som inte kräver något eller endast lite underhåll är 
fjärrvärme samt värmepump. De uppvärmningssystem som kräver stor arbetsinsats är 
de två biobränslena ved och pellets. Dessa kräver båda stora lagringsutrymmen och 
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arbete från husägaren själv. Vidare kräver samtliga system installation och bland 
annat bergvärme kräver att husägaren tar hjälp av en licensierad installatör för 
borrning. Detta gör att just bergvärme kan anses något mer komplicerat att installera i 
jämförelse med de andra uppvärmningssystemen.   

8.7.3 Miljömässigt	  perspektiv	  
Solvärme är ett konkurrenskraftigt alternativt sett till miljövänligheten. Då det inte 
täcker årsförbrukningen för ett genomsnittligt hus medför att solvärmesystem ofta 
behöver kombineras med andra system vilket gör det mindre konkurrenskraftigt. 
Vidare är även värmepump och biobränslen bra alternativ för miljön. Fjärrvärmens 
miljöpåverkan kan variera något beroende på kommunen men ofta används 
biobränslen. Sett till det miljömässiga perspektivet är olja i särklass det sämsta 
alternativet med tanke på de miljöfarliga utsläppen.  

8.7.4 Sammanfattande	  diskussion	  
Solvärmens starkaste konkurrensaspekter är dess miljömässighet men systemet har 
även tekniska och praktiska fördelar. Ur ett ekonomiskt perspektiv är däremot inte 
solvärmesystem lika konkurrenskraftigt med tanke på relativt långa pay off-tider sett 
till antal utvunna kWh per år. För att solvärme ska bli ett mer konkurrenskraftigt 
alternativ i framtiden skulle det eventuellt gå att subventionera, bli avdragsgillt eller 
ges någon annan typ av ekonomisk fördel för att minska den i nuläget långa pay off-
tiden. I det fall att elpriset på sikt stiger skulle solvärme bli ett mer attraktivt alternativ 
då systemet är energisnålt. Att det i Sverige är begränsat med solinstrålning minskar 
solvärmes framtidsutsikter medan det i sydligare länder är ett mer konkurrenskraftigt 
alternativ. Det är realistiskt att tro att solvärmen i framtiden kommer vara ett lönsamt 
alternativ för uppvärmning och vara konkurrenskraftigt tack vare dess låga 
miljöpåverkan och låga arbetsinsats. 
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9 Resultat	  	  
I denna del presenteras sammanfattande resultat av olika delar i projektet som alla 
har viss betydelse för beräkningen av värdet för projektets givna målfunktion.  

9.1 Teoretiska	  beräkningar	  
I kapitel 5 Beräkningar genomfördes en mängd olika beräkningar med grund i 
antaganden och tabellvärden för olika konstanter. I Tabell 9.1 visas de sammanfattade 
resultatet från denna del. 
 
Tabell 9.1 – Sammanfattande resultat från de teoretiska beräkningarna. 

Totala värmeförluster 𝑸𝑭ö𝒓𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓 606 W 
Verkningsgrad solfångare 𝜂 34 % 
Vattenvolym 𝑉 70 liter 
Högsta vattentemperatur 𝑇!"# 70°C 
Vattentemperatur efter nattest 𝑇!"  !":!! 62,2°C 
 

9.2 Tester	  
Då solvärmesystemets prestanda är en vital del för studiens resultat har flertalet tester 
genomförts. I Tabell 9.2 visas de sammanfattade resultatet från de genomförda 
testerna. 
 
Tabell 9.2 – Sammanfattande resultat från genomförda tester. 

Totala värmeförluster 𝑸𝑭ö𝒓𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓 815 W 
Verkningsgrad solfångare 𝜂 65 % 
Vattenvolym 𝑉 70 liter 
Högsta vattentemperatur 𝑇!"# 78°C 
Vattentemperatur efter nattest 𝑇!"  !":!! 74°C 
 

9.3 Projektresultat	  gentemot	  kravspecifikation	  
Utifrån konceptgenereringen av systemet och framtagandet av systemets design har 
en slutgiltig produkt framställts. Produkten, solvärmesystemet, har utvecklats för att 
uppfylla ett antal krav som presenteras utförligt i Bilaga 1. Resultaten av hur väl 
systemet uppfyller de förutbestämda kraven visas i Tabell 9.3 nedan. 
 
Tabell 9.3 - Resultat gentemot systemets kravspecifikation. 

Krav Kravbeskrivning Mät-
värde 

Resultat 

K1  Systemets komponenter får 
ej sticka ut från pallens 
dimensioner  

1200x 
800 mm  

Vissa komplikationer medförde att 
komponenter på systemet ligger 
utanför SJ-pallen  

K2  Minimering av 
solfångarlådans vikt  

<25 kg   Genom antaganden och 
beräkningar uppskattades att vikten 
uppgick till 28,5 kg och således 
överskred 25 kg. 
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K3   Solvärmesystemet ska 
kunna värma vattnet till 
önskad temperatur  

>70 °C  Systemet genererade en maximal 
temperatur på 78 °C   

K4  Små värmeförluster från 
systemets   

>60 °C 
över 
natten  

Systemet höll en temperatur på  
73 °C över natten  

K5  Maximering av vattenvolym 
som uppfyller K3 och K4  

	   Den maximala volym som 
uppfyllde K3 och K4 var 70 l  

K6  Solfångaren ska kunna 
justeras efter önskemål  

0-90° Systemets lösning för justering 
uppfyllde kravet.   

K7   Vattnet ska kunna cirkulera 
i systemet med olika 
flödeshastigheter  

	   Systemets pump lyckades cirkulera 
vatten genom systemet med olika 
flödeshastigheter dock utan god 
kontroll. 

K8  Konstruktionen ska vara 
stabil och hållbar.  

	   Systemet anses som robust då den 
klarar av påfrestningar.   

K9  Systemets komponenter ska 
klara av önskade 
temperaturer  

	   Alla av systemets komponenter 
klarade temperaturkraven   

K10  Systemet ska kunna hantera 
en tryckökning i systemet  

	   Systemet visade inga tecken 
på tryckhöjningar.   

K11  Solpanelerna ska skyddas 
från fukt, damm och andra 
kontraproduktiva faktorer.  

	   Solpanelerna skyddades effektivt 
av solfångarlådans täckskiva.   

K12  Systemets isolering ska vara 
skyddad från fukt.  

	   Isoleringen i systemet skyddades 
effektivt av en diffusionsspärr i 
Solfångarlådan och   

T1  Systemet ska vara lätta att 
transportera   

	   Systemet kan transporteras på ett 
enkelt och smidigt sätt  

T2  Systemet ska kunna klara av 
yttre påverkan på ett bra 
sätt.   

	  	   Vissa komplikationer uppstod 
under vid förflyttning av systemet  

E1  Hålla nere kostnaderna på 
systemets komponenter   

Exklusive absorbator och 
pump  

<3000 
SEK   

Den slutgiltiga kostnaden gick 
på 3017,15 SEK   

I1  Systemets ledningar ska 
vara av sådan sort att de 
enkelt kan integreras i 
systemet.   

	   Systemets rörledningar 
integrerades utan besvär  

I2  Enkelt att koppla ihop 
systemets röranslutningar 
med ledningarna  

	  	   Röranslutningarna för systemet 
kunde enkelt integreras med 
systemets rörledningar.   

 
 
 
 
 
 
 



 87 

9.4 Design	  och	  konstruktion	  
Resultatet av systemets slutgiltiga design och konstruktion åskådliggörs till vänster i 
Bild 9.1 nedan. Då ett av kraven på systemet var att allt skulle få plats på SJ-pallen 
under transport har detta haft stort fokus. Till höger i Bild 9.1 visas hur 
solvärmesystemets solpanelslåda ska vara placerad vid transport. 
 

   
Bild 9.1 – Till vänster: Solvärmesystem för användning. Till höger: Solvärmesystem i transportläge. 

För att få en bättre uppfattning om hur solfångaren är upphängd i stommen och 
bocken kan den vänstra delen av Bild 9.1 nedan studeras. I bilden visas även hur 
systemets pumphus är designat och hur detta har placerats på pallen.  
 

   
Bild 9.2 – Till vänster: Stomme och upphängningsanordning. Till höger: Pumphus till systemet. 
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Solfångaren är 204 cm lång och 79 cm bred vilket motsvarar långsida respektive 
kortsida i Bild 9.3 nedan. Till höger i bilden visas även solfångarens tjocklek i 
förhållande till systemet. Tjockleken för solfångaren uppgår till 13 cm.  
 

   
Bild 9.3 – Till vänster: Solpanelslåda framifrån. Till höger: Solvärmesystemet från sidan. 

Hur solfångarens absorbaortstrips är ihopkopplade med klämringskopplingar och hur 
absorbatorn sedan är fastsatt på den bärande regeln visas i Bild 9.4. 
 

   
Bild 9.4 – Kopplingar för absorbatorstripsen inuti solpanelslådan. 
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För att kunna vinkla solfångarlådan efter solens infallsvinkel användes, som tidigare 
nämnt, en vinsch med tillhörande band samt en krok som sattes fast i ena änden av 
lådan. Konstruktionen visas i Bild 9.5 nedan. 
 

   
Bild 9.5 – Vinsch med band och krok för vinkling av solpanelslåda. 

 

9.5 Budget	  	  
Det ekonomiska resultatet för projektet visas i Tabell 9.4 nedan. Resultatet berör 
endast den på förhand bestämda budgeten och utgifter från inköp och inte de 
komponenter som erhållits utan extra kostnad. 
 
Tabell 9.4 - Ekonomiskt resultat. 

Budget 3000 kr 
Faktiska utgifter 3017 kr 
Resultat -17 kr 
 

9.6 Målfunktion	  
Målfunktionen som skulle maximeras enligt uppgiften är: 
 
𝐹   =   𝑚!!"(−60+ 𝑇!"!#$%,!"#)+𝑚!!"(−50+   𝑇!"!#$%,!"  !":!!)   

+   𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑒  𝑡𝑖𝑜𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 ∗ 2  –   ö𝑣𝑒𝑟𝑡𝑟𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒  𝑡𝑖𝑜𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟   ∗   4  
+   (13− 𝑥) ∗ 10  +   (25−𝑚!"#$%  !"#  !"##$%) ∗ 5+ 𝑌 

 
I Tabell 9.5 nedan presenteras värdet för alla ingående variabler i målfunktionen samt 
vilket målfunktionsvärde som systemet erhöll. 
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Tabell 9.5 – Ingående variabler och beräkning av målfunktionsvärde. 

Variabel Värde 
mT,70 69 
mT,60 69 
mpanel med vatten 28,5 
Tsystem,max 78 
Tsystem, kl 09:00 73 
Antal sparade 10-kronor 0 
Antal övertrasserade 10-kronor 1 
x 13 
Y 90 
F 2956,5 
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10 Diskussion	  
Kapitlet består av diskussion av de områden som uppmärksammats under projektets 
gång. 

10.1 Kravspecifikation	  	  
För solvärmesystemet fanns ett antal krav gällande systemets konstruktion, ekonomi, 
transport och installation. Diskussionen nedan baseras på hur väl den slutgiltiga 
produkten uppfyllde kravspecifikationen, vilka för- och nackdelar som finns för 
systemet samt värdering av alternativ till det valda konceptet.    

10.1.1 Måttanpassning	  	  
Kravet om att systemet skulle rymmas på en SJ-pall var ett av fåtal krav som inte 
uppfylldes helt och hållet. Detta berodde bland annat på att materialet för vissa av 
systemets komponenter höll undermålig kvalitet till följd av ett uppsatt budgetkrav. 
Kvaliteten på materialet ledde följaktligen till att systemet påverkades genom att 
komponentdelar fick felaktiga mått och således hamnade utanför de uppsatta 
gränserna. Eftersom den ursprungliga designen höll sig inom gränserna berodde detta 
förutom på materialets kvalitet även på den mänskliga faktorn som finns vid manuell 
byggnation.   

10.1.2 Kostnadseffektivitet	  	  
Ytterligare att krav som inte uppfylldes var det rådande budgetkravet på max 3000 kr 
för inköp av komponenter. Som visas i Tabell 9.4 övertrasserades budgeten med 17 
kronor, vilket ändå kan ses som ett godtagbart resultat. Övertrasseringen beror främst 
på att material inte kunnat köpas in i de mängder som efterfrågats utan att flera av 
materialen endast fanns i större förpackningar. En annan aspekt gällande 
övertrasseringen av budgeten är oklarheter som rådde kring vad glaskostnaden skulle 
bli. Detta på grund av olika rabattsatser efter sponsring. Då ett av målet med projektet 
var att utveckla systemet kostnadseffektivt skulle vidare utveckling av systemet kunna 
bidra till lägre totalkostnad. Men eftersom totalkostnaden för systemet exkluderade 
kostnader i form av exempelvis solpaneler, pump och diverse komponenter, kan det 
vara värt att ta i beaktning att tillverkning av systemet för kommersiellt bruk skulle 
generera en högre tillverkningskostnad än den som blev för projektet.  

10.1.3 Vattenlagring	  	  	  
Ett krav som uppfylldes och överträffades var kravet gällande systemets förmåga att 
lagra vatten. Ackumulatortanken som utformades har en mycket god 
isoleringsförmåga, vilket visas då endast en temperatursänkning med 4 °C skedde 
under 15 h. Detta kan jämföras med den teoretiska temperatursänkningen på 7,8 °C, 
vilken beräknats utifrån antaganden och värden på olika materialegenskaper. De 
relativt låga temperaturförluster som kom från ackumulatortanken visade att tanken 
isolerats tillräckligt för att inte tappa allt för mycket temperatur. Vid framtagandet av 
koncept fanns ett antal olika alternativ av isolerande material där de isolerande 
egenskaperna hos materialen, så som värmeledningsförmåga, var små. Eftersom att 
egenskaperna mellan materialen endast skiljde sig marginellt hade en annan typ av 
isolering förmodligen inte påverkat ackumulatortankens funktion nämnvärt.   
Den ackumulatortank som användes i systemet hade den fördelen att det var enkelt att 
öppna och därefter fylla tanken med önskad volym av vatten. Däremot saknade 
systemet en enkel lösning att tömma systemet på vatten, vilket skulle öka 
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användarvänligheten på systemet ytterligare. Men eftersom detta inte påverkade 
prestandan för systemet bortprioriterades en sådan lösning.   

10.1.4 	  Vinkling	  solfångare	  	  
Ett av de grundläggande kraven var att kunna justera vinkeln på solfångarlådan för att 
kunna reglera beroende på solens läge. Den lösning som användes för att uppnå detta 
krav visade sig vara en enkel och flexibel lösning som klarade testerna utan problem. 
Eftersom den vinsch som användes köptes in från en extern leverantör, skulle 
kostnaderna eventuellt kunna hållas nere vid användning av en alternativ lösning med 
samma koncept. Att utveckla ett vinschsystem skulle kunna vara ett alternativ som 
skulle lett till samma funktion och resultat. Risken med detta är att kvaliteten på 
systemet skulle bli något lägre samt att risken för systemfel skulle öka. Eftersom att 
kvalitet ställdes mot de ekonomiska kraven, valdes att prioritera kvalitet och istället 
riskera att övertrassera budgeten för systemet. Dessutom eftersträvades en 
kontrollerad reglering av solfångarlådan vilket systemets nuvarande lösning klarar av 
samt att lösningen bidrar till stabilitet i systemet.   

10.1.5 Låg	  vikt	  solfångare	  
Ett av kraven var att solfångarlådan för systemet skulle ha en låg vikt när systemet 
kördes. Detta var ett av kraven som ej uppfylldes då det visade sig att vikten 
överskreds när systemet fylldes med vatten. Orsaken till viktöverskridning var delvis 
en överdimensionering av solfångarlådan samt att de komponenter som ingick i 
solfångarlådan höll en högre vikt till följd av dess kvalitet. Eftersom kvaliteten för 
solfångarlådan ansågs vara av största vikt för att exempelvis undvika läckage, tilläts 
en högre vikt på solfångarlådan då vikten på solfångarlådan var mer av ett önskemål 
än ett krav.  

10.1.6 Generering	  av	  varmt	  vatten	  	  
Systemets huvudsakliga funktion var att generera varmt vatten från solens instrålning. 
Den lösning som användes i form av plana solfångare visade sig generera tillräckligt 
varmt vatten för att klara av de uppsatta temperaturkraven. Plana solfångare får anses 
som det bästa alternativet för ett småskaligt solvärmesystem framförallt ur ett 
kostnadseffektivt perspektiv. De alternativ som skulle fylla samma funktion som en 
plan solfångare som exempelvis vakuumrörsolfångare hade förmodligen genererat 
liknande resultat, men skulle påverka systemets totalkostnad negativt.   

10.1.7 Cirkulationsflöde	  	  
Ett av de grundläggande kraven på systemet var att flödet skulle gå att reglera så att 
önskade flödeshastigheter skulle kunna erhållas. Då pumpen endast hade tre olika 
lägesinställningar uppstod vissa problem. Varje inställning motsvarade nämligen ett 
effektintervall vilket gjorde att flera olika hastigheter kunde erhållas inom en och 
samma inställning. Vid vissa tillfällen uppstod problem gällande för låga 
flödeshastigheter, vilka uppstod då pumpen hade behövt jobba hårdare men hindrades 
av den rådande inställningens begränsade maxeffekt.  
 
Att flödeshastigheten varierade innebar att olika tester blev svåra att analysera då 
exakt flödeshastighet inte kunde erhållas. För att hantera delar av problematiken 
gällande pumpen hade en flödesmätare kunnat användas och på så sätt varit ett bra 
hjälpmedel. Även om pumpen hade gett olika flödeshastigheter hade dessa kunna 
mätas kontinuerligt. Utan flödesmätare tvingades flödet att mätas manuellt genom att 
öppna lådan till ackumulatortanken. Då detta skulle ge en försämrad prestanda för 
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systemet som helhet i och med ökade värmeförluster mättes flödet endast vid ett fåtal 
tillfällen så som vid uppstart och avslut av genomförda tester.   
Ytterligare ett sätt att hantera problemet skulle ha kunnat vara att använda sig av en 
strypventil och på så sätt kunna reglera flödet manuellt. Däremot kan även detta 
förslag diskuteras då pumpen troligen skulle ha arbetat hårdare, det vill säga med en 
högre effekt, då ett större motstånd skapats.  

10.1.8 Material	  	  	  
De material som huvudsakligen användes i systemet var olika former av trä. Det som 
motiverade valet var framförallt aspekter gällande vikt, kostnad och byggnation. 
Eftersom det fanns ett övergripande budgetkrav kunde inte det mest kvalitativa 
materialet köpas in. Detta var något som bland annat påverkade systemets byggnation 
negativt ur ett kvalitetsperspektiv. Ett alternativ förutom att använda sig av mer 
högkvalitativa träprodukter, skulle kunna vara att använda sig av någon typ av metall 
som stomme för de olika komponenterna. Då det  använda materialet för systemet 
uppfyllde den eftersträvade funktionen och dessutom ansågs vara relativt 
kostnadseffektivt jämfört med att använda metall, valdes ändå trä som huvudsakligt 
material för systemet. Dessutom ansågs trä vara bättre ur ett byggtekniskt perspektiv 
då kunskaper om praktisk metallbearbetning saknades inom projektgruppen.   

10.1.9 Installation	  	  	  
Eftersom ett önskemål var att det skulle vara enkelt att integrera systemets delar med 
varandra, eftersträvades att komponenterna för systemet var lätthanterliga. Eftersom 
detta till stor del är en subjektiv bedömning finns svårigheter att bedöma 
installationen av systemet objektivt. Men eftersom detta krav ej hade någon direkt 
påverkan på systemets prestanda, utan enbart var ett internt önskemål, lades ingen 
större vikt vid att uppnå detta krav. Om systemet däremot skulle tillverkas för 
kommersiellt bruk skulle troligen detta önskemål ha något högre prioritet.  

10.2 Analys	  av	  testresultat	  	  
Inledningsvis kommer kritik att riktas mot de uppmätta testresultatens trovärdighet på 
grund av pumpen, termometern samt den mänskliga faktorns inverkan. Pumpens 
massflöde har mätts, men då det inte förefaller vara konstant bör trovärdigheten i de 
beräknade värden som innehåller massflöde ifrågasättas. Vidare har termometerns 
värden varierat kraftigt samt visat siffror som betraktas som osannolika. Det innebär 
att alla mätvärdens trovärdighet minskar. En kalibrering av termometern bör ha 
genomförts för att öka tillförlitligheten i mätvärdena av temperaturer.   
 
När det gäller den mänskliga faktorn finns det förmodligen misstag som påverkar 
resultaten. Ett känt sådant är felanvändning av pyranometern som riktades direkt mot 
solen istället för att hållas i ett horisontellt läge. Detta hände på grund av bristande 
kunskap om pyranometerns funktioner och hade varit svårt att undvika. Genom 
felanvändningen uppmättes solinstrålningen till att vara högre än den egentliga 
instrålningen, vilket i sin tur påverkar beräkningar av verkningsgraden och framställer 
verkningsgraden på systemet som sämre än den egentliga. Detta misstag åtgärdades 
dock efter test 12 och har dessutom ingen påverkan på inomhustesterna. 

10.2.1 Förluster	  ackumulatortank	  	  
De värden som teoretiskt beräknades fram för förluster från ackumulatortanken var 
42,2 W för 10 cm isolering och 27,2 W för 15 cm isolering. Vid samma beräkningar, 
men med användning av de genom testerna uppmätta värdena för förluster genom 
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tanken blev värdet 26 W. Då det aktuella systemet har en ackumulatortank med 
isoleringstjocklek mellan 10 cm och 15 cm borde förlusterna vara någonstans mellan 
27,2 W och 42,2 W. Med tanke på att verkligheten inte stämmer överens med det 
teoretiska värdet finns det anledning att tro att något av de antaganden som gjorts är 
felaktiga. Exempelvis är antagandet kring att luften står stilla inne i 
ackumulatortanken värt att ifrågasätta då ackumulatortanken inte var helt tätad i 
fogarna. Även temperaturernas trovärdighet är något som ifrågasatts då termometern 
verkat otillförlitlig. Vidare antogs vid teoretiska beräkningar att systemet var 
anströmmat av en vind med hastigheten 4 m/s medan att det i verkligheten var mycket 
mer vindstilla.  
 
Utifrån test 16 kan vi säga att skiktning uppstår i tanken när systemet inte körs. När 
systemet körs i test 4 vilket beskrivs i Figur 7.1 ses dock inte alls samma typ av 
skiktning vilket kan förklaras av att flödeshastigheten rör runt vattnet i tanken och 
därmed hindrar det från att skikta sig. För att förbättra skiktningen i systemet hade ett 
lager kunnat placeras i tanken för att förbättra skiktningsförmågan likt det som finns 
förklarat i artikeln Recent advances in the solar water heating systems: A review 
(2012) och nämns i avsnitt 3.3.2 Skiktning av ackumulatortank.   
 
Test 16 är även intressant då det är det test med högst temperatur efter en natts 
lagring. I målfunktionen ingår att kunna lagra vatten över natten så att det är minst 60 
°C morgonen efter, vilket test 16 tydligt visar att systemets ackumulatortank klarar av.   

10.2.2 Förluster	  solfångare	  	  	  
I beräkningsdelen uppmättes förlusterna i solfångaren till 540,5 W. Jämförs denna 
siffra med förlusterna för solfångaren vid inomhustesterna i test 9 och test 10 skiljer 
sig dessa värden markant. I test 9 och test 10 är förlusterna 85 W respektive 19 W. 
Den stora skillnaden beror på att beräkningen är utförd med avseende på 
utomhustester men test 9 samt test 10 är utförda inomhus. Detta gör att 
omgivningstemperaturen är högre samt att vindhastigheten är lägre än de teoretiska 
värdena, vilket gör att förlusterna blir betydligt mindre än beräknat. Beräkningarna är 
också gjorda utgående från att vattentemperaturen är runt 60 °C och inte runt 40 °C 
som i testerna. Dessa parametrar tillsammans gör att inomhustesterna för solpanelen 
inte blir särskilt givande för vidare beräkningar.   
 
Däremot vid utomhustesterna så har solpanelens förluster beräknats genom att se hur 
mycket av solinstrålningen som tas upp av vattnet i solpanelen och hur mycket som 
förloras på vägen genom solfångaren. Detta har gjorts vid test 11, test 13 och test 14 
och ger snittförluster på 477 W. De något mindre förlusterna som mätvärdena ger 
jämfört med de teoretiskt beräknade värdena kan förklaras med att  vindhastigheten 
vid beräkningarna antogs till 4 m/s, medan systemet i verkligheten placerades i lä vid 
testerna.   

10.2.3 Förluster	  systemet	  	  
De totala förlusterna i systemet vid utomhustesterna har beräknats genom att mäta 
energiökningen för vattnet i systemet för att jämföra med den aktuella 
solinstrålningen för testdagen. Testerna visade att de totala förlusterna för systemet är 
beroende av volymflödet samt andra faktorer såsom vattenvolym i tanken, 
omgivningens temperatur och temperaturen på vattnet som färdas i solfångarkretsen.   
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Snittförlusterna, då systemet kördes, från hela systemet uppmättes till 815 W jämfört 
med det framräknade värdet 606 W. De större förlusterna kan ha berott på att antagen 
temperatur på vattnet i beräkningarna var lägre än i verkligheten.   
 
Vid redovisningen av resultat för systemets förluster skiljer sig de totala förlusterna 
markant från summan av ackumulatortankens och solfångarens förluster där 
ackumulatortankens förluster mäts till 26 W, solfångarens till 477 W och de totala 
förlusterna till 815 W. Skillnaden mellan summan av ackumulatortanken och 
solfångaren i jämförelse med de totala förlusterna kan bero på att ackumulatortankens 
förluster testades då temperaturen på vattnet var betydligt lägre än vad den var då 
systemet var igång men främst att förlusterna på 26 W är då tanken befinner sig i vila. 
Skillnaden kan också bero på värmeförluster i rörsystemet och pumpen.  

10.2.4 Volymflöde	  	  
Volymflödet studeras utifrån test 3, test 4 och test 5 eftersom de är samma typ av 
tester med enda skillnaden att de har olika volymflöden. Det är dock svårt att dra en 
slutsats utifrån de framräknade förlusterna. Enligt dessa tester skulle det optimala 
volymflödet ligga någonstans mellan 2,7 l/min och 4 l/min. Stora osäkerheter tycks 
finnas i mätresultaten då samma volymflöde skiljer stort i förluster. Det kan bero på 
svårigheterna i att mäta volymflödet trots upprepade försök innan varje teststart. 
Volymflödet tycks heller inte varit konstant trots samma inställningar på pumpen med 
tanke på att samma uppmätta volymflöde ger stora differenser i resultaten. Detta kan 
även bero på andra parametrar så som skillnad i starttemperatur samt termometerns 
mätvärden.   

10.2.5 Vattenvolym	  	  
Tidigt i testfasen insågs det att systemet skulle klara av att värma systemet med 
maximal mängd vatten på 70 liter då höga temperaturer uppnåddes trots att 
testförhållandena, då främst solinstrålningen, inte var optimal. För att kunna 
maximera målfunktionen och då det fanns begränsat med tid för testning valdes därför 
att inte testa med många olika volymer vatten utan istället fokusera på andra tester.  

10.2.6 Systemets	  effekt	  	  	  
Verkningsgraden beräknades utifrån systemets effekt och blev för test 12 och test 15: 
30 % respektive 51 %. De stora variationerna beror dels på att testförhållandena har 
varit olika med tanke på omgivningstemperatur, vindhastighet, starttemperatur på 
vattnet samt flödeshastigheter. Med tanke på att verkningsgraden för en kommersiellt 
gångbar solpanel ligger runt 50 % kan slutsatsen dras att verkningsgraden här verkar 
något hög. Den höga verkningsgraden beror troligtvis på osäkerhet i mätvärdena och 
instrumenten som använts. Då volymflödet och solinstrålningsmätningarna är mycket 
osäkra är det rimligt att tro att solinstrålningen är felaktigt uppmätt, vilket ger 
solvärmesystemet en för hög verkningsgrad. I snitt är verkningsgraden 65 % för 
solfångaren. Det teoretiska värdet för verkningsgraden beräknades till 34 %, alltså 
betydligt lägre än den som beräknats efter testerna. 
 
Då beräkningarna grundar sig på antaganden och att solinstrålningen var högre på 
testdagen än vad som antogs vid beräkningarna kan skillnaden i verkningsgrad ha 
flera olika orsaker. Vinden antogs blåsa med 4 m/s men då systemet placerades i lä 
bör värmeövergångskoefficienten varit lägre på testdagen vilket minskar 
konvektionen. Ytterligare antaganden kring glasrutans och träsidornas yttemperatur 
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samt fluidens temperatur kan också vara en av orsakerna till att den teoretiska 
verkningsgraden skiljer sig från den som beräknades utifrån mätvärdena på testdagen.   

10.2.7 Alternativa	  testförlopp	  	  
För att få mer exakta mätvärden hade testförloppet kunnat utföras på ett annorlunda 
sätt. En av de mer osäkra parametrarna är volymflödet. En mer noggrann kontroll av 
volymflödet hade varit önskvärt samtidigt som det innebär att ackumulatortanken 
måste öppnas och värme går förlorad. Det hade varit svårt att beräkna storleken på 
denna värmeförlust och mätningarna hade därmed fortfarande varit osäkra. Därför 
hade en flödesmätare varit det bästa alternativet för att säkert kunna dra slutsatser 
kring pumpens egentliga volymflöde.  
 
Vidare mättes solinstrålningen på ett felaktigt sätt fram till och med test 12, vilket 
hade kunnat undvikas vid en mer noggrann kontroll av pyranometerns funktioner. 
Solinstrålningen mättes en gång i timman och då solinstrålningen varierar kan denna 
mätning ge stora felmarginaler. En tätare mätning av solinstrålningen hade gett ett 
mer trovärdigt snittvärde av solinstrålningen. Optimalt hade varit att logga 
solinstrålningen automatiskt med ett betydligt tätare intervall på samma sätt som 
gjordes med temperaturerna. Övriga saker som hade kunnat förbättras med testerna är 
att de hade kunnat utföras fler gånger för mer exakta värden samt under en längre 
period och högre starttemperatur på vattnet för att mer följa standarden EN 12975. På 
grund av brist på resurser gick detta inte att genomföra.  
 
I grafen som illustrerar test 16 visas hur temperaturen ökar vid omrörning i 
ackumulatortanken efter att den stått i vila över natten. Detta kan bero på att 
sensorerna var placerade dikt an mot ackumulatortankens yttersidor och vattnet precis 
i kanten hade en lägre temperatur medan vattnet i tankens mitt hade en högre 
temperatur än den som loggades under testets gång. 

10.2.8 Resultatens	  rimlighet	  	  
För att kunna bedöma rimligheten på resultaten kring solfångarens uppnådda effekt 
har det valts att göra en jämförelse mellan temperaturskillnaden på vattnet mätt i 
energi (J) och den solenergi som beräknats att solfångaren tagit upp. Beräknat 
energiupptag grundar sig i att ett kilogram vatten kräver 4,18 kJ för att värmas en 
grad. Då temperaturen på vattnet varierar har beräkningarna valts att utföras med 
utgångspunkten att vattnets densitet är detsamma som för 60 °C, alltså 0,983 kg/l. I 
Tabell 10.1 nedan presenteras både framräknade och uppmätta värden för genomförd 
temperaturförändring.  
 
Tabell 10.1 – Rimlighetsbedömning av uppnådda temperaturdifferenser. 

Test  Typ  Massa 
vatten   

Temperatur-  
differens   

Tidsintervall  Total 
energi   

Test 12  Energi som 
krävs  

69 kg  25 °C   2,63 h  7211 kJ  

Test 12  Uppmätt 
energiupptag  

69 kg  25 °C  2,63 h  7186 kJ  

Test 15  Energi som 
krävs  

69 kg  30 °C  6 h  8653 kJ  

Test 15  Uppmätt 
energiupptag  

69 kg  30 °C  6 h  8424 kJ  
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Ur tabellen ovan kan utläsas att den energi som krävs för att värma den mängd vatten 
som fanns i systemet inte nådde in till solfångaren enligt våra mätningar. Värdena 
ligger dock nära varandra och ger ett riktmärke varvid resultaten får anses som 
rimliga även om de bör granskas kritiskt.   

11 Slutsats	  	  
Vid konstruktion av ett småskaligt portabelt solvärmesystem är det viktigt att 
systemet konstrueras för att maximera absorptionen av solenergi samt minimera 
värmeförluster från systemet. För att maximera solinstrålningen till systemet kan det 
portabla systemet roteras både i horisontell och vertikal riktning för att följa solens 
bana vilket möjliggör vinkelrätt infall av solens strålning mot glaset. Vidare är det 
viktigt att glasets transmittans och isoleringsförmåga optimeras för att släppa igenom 
så mycket solenergi som möjligt samtidigt som en god isoleringsförmåga uppnås. För 
att minimera förlusterna ställs det krav på systemets samtliga delar. Solpanelslådans 
förluster minimeras genom en luftspalt, god isolering samt en tät låda som förhindrar 
luftströmmar. Vidare är det essentiellt att minimera den sträcka som värmebäraren 
transporteras i rörsystemet då det i denna del av systemet är mer komplicerad att 
uppnå samma goda isoleringskvalitet som vid slutförvaringen. Ackumulatortanken 
bör vara dimensionerad efter systemets prestanda och välisolerad för att minimera 
värmeförluster vid slutförvaring. 
 
Ett solvärmesystem med verkningsgraden 65 % dimensionerat för 70 liter vatten kan 
konstrueras till en kostnad av 3017 kr förutsatt att absorbatorer, pump, stomme med 
hjul, diverse skruvar, färg samt vinklade klämringskopplingar finns att tillgå utöver 
budget. För att öka tillförlitligheten till den genom tester framtagna verkningsgraden 
bör mer avancerad testutrustning användas. Det är även önskvärt att genomföra ett 
större antal tester för att ytterligare säkerställa systemets prestanda. 
 
Att jämföra ett solvärmesystem av den dimension som beskrivits i rapporten är svårt 
då det inte fullt ut går att substituera alternativa uppvärmningssätt med solvärme. 
Stationära system i större skala kan fungera som ett komplement till andra 
uppvärmningssätt och ändå generera varmvatten till bostäder. I Sverige är dock 
solinstrålningen låg, vilket gör att det inte blir ett lika attraktivt uppvärmningssätt som 
i länder med fler soltimmar. Solvärmens framtid i Sverige klassas därför som oviss 
med tanke på den långa pay off-tiden per utvunnen kWh, men med dess starka 
miljömässigt positiva effekter är det ändå ett relativt konkurrenskraftigt alternativ. 
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13 Bilagor	  
Bilaga	  1	  
Fullständig kravspecifikation 
	   
Krav-
grupp  

Namn  Krav  Beskrivning   Verifika-
tion  

Mät-
värde  

Typ  

Konstr
uktion  

K1  Anpassad till 
SJ-pall  

Systemets 
komponenter får 
ej sticka ut från 
pallens 
dimensioner   

	   1200 x 
800 mm  

Krav  

	   K2  Låg vikt på 
solfångarlåda  

Minimering av 
solfångarlådans 
vikt  

	   < 25 Kg  Önske
mål  

	   K3  Generera 
varmt vatten  

Solvärmesystem
et ska kunna 
värma vattnet 
till önskad 
temperatur  

	   > 70 °C  Önske
mål  

	   K4  Lagra varmt 
vatten  

Små 
värmeförluster 
från systemets 
ackumulatortank  

	   >60 °C 
över 
natten  

Önske
mål   

	   K5   Stor 
vattenvolym   

Maximering av 
vattenvolym   

Uppfylla 
K1, K3 
och K4   

	   Önske
mål  

	   K6  Justerbar 
vinkel på 
solfångarlådan  

Solfångarlådan 
ska kunna 
vinklas efter 
önskemål  

	   0 – 90°   Önske
mål   

   K7   Cirkulationsflö
de   

Vattnet i 
systemet ska 
kunna cirkulera 
runt i systemet 
med olika 
flödeshastighete
r  

	   	   Krav  

	   K8  Robust  Konstruktionen 
ska vara stabil 
och hållbar  

	   	   Önske
mål  

	   K9  Temperaturtåli
g  

Systemets 
komponenter 
ska klara av 
önskade 
temperaturer  

	   70-90 °C  Krav  

	   K10  Trycktålig  Systemet ska 
kunna hantera 
en tryckökning i 
systemet.   

	   	   Krav  
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	   K11  Skyddade 
solpaneler  

Solpaneler 
skyddade från 
fukt, damm och 
andra 
kontraproduktiv
a faktorer  

	   	   Önske
mål  

	   K12  Skyddad 
isolering  

Isolering 
skyddad från 
fukt.  

	   	   Krav  

Trans
port  

T1  Flexibel  Systemet ska 
vara lätt att 
transportera   

	   	   Önske
mål  

	   T2  Stöttålig  Klara eventuella 
transporter av 
systemet  

	   	   Krav  

Ekono
mi  

E1  Komponentkos
tnad   

Hålla nere 
kostnaderna på 
systemets 
komponenter  

Uppfylla 
K1 – K  

< 3000 
SEK  

Önske
mål  

Install
ation   

I1   Lätthanterliga 
ledningar   

Systemets 
ledningar ska 
underlätta 
installation av 
systemet  

	   	   Önske
mål  

	   I2  Lätthanterliga 
röranslutningar   

Enkelt att 
koppla ihop 
systemets 
röranslutningar  

	   	   Önske
mål 
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Bilaga	  2	  
Relativ viktighet – Solfångare 

 

Bilaga	  3	  
Relativ viktighet – Ackumulatortank
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Bilaga	  4	  
Relativ viktighet – Solfångarkrets 
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Bilaga	  5	  
Concept screening – solfångare 
 
Iteration 1 
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Iteration 2

 
 
Iteration 3 
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Bilaga	  6	  
Concept screening – Ackumulatortank 
 
Iteration 1

 
 
Iteration 2

 
Iteration 3
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Bilaga	  7	  
Concept screening – Solfångarkrets 
 
Iteration 1 

 
 
Iteration 2 

 
 
Iteration 3 
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Bilaga	  8	  
Concept scoring – solfångare 
 

 

Bilaga	  9	  
Concept scoring – Ackumulatortank 
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Bilaga	  10	  
Concept scoring – Solfångarkrets  
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Bilaga	  11	  
Inköpslistor 
 
Produkter som använts till flera delar. 

 
 
Produkter som använts till solfångaren. 
Produkt Artikel-

nummer 
Inköpsplat
s 

Antal Total-
kostnad 

Emmaboda diamantglas  Emmaboda 1,5 750 
Montageband galvaniserat 19308 Biltema 1 39,9 
Presenning 343022 Jula 1 45 
Planhyvlat furu 8x33x2400 mm 44091018 Bauhaus 5 239,75 

 
 
Produkter som använts till solfångarkretsen. 

 
 
Produkter som använts till ackumulatortanken. 

Produkt Artikel-
nummer 

Inköps-
plats 

Antal Total-
kostnad 

Isoleringsskiva 95 mm 4207906A Bauhaus 1 135,72 
Grundmålad 21x120 mm, 3 m 27888672 Bauhaus 4 178,8 
Planhyvlat V:A 45x45 mm, 2,48 m 4437128A Bauhaus 6 124,98 
Hård Board Import 3,0 mm 4425542A Bauhaus 3 179,85 
Vävtejp silver 50 m x 50 mm 29253 Biltema 1 59 
Trälim 750 ml, inomhus 29253 Biltema 1 39,9 
Vinkeljärn 40x15 mm 0671415A Bauhaus 4 19,8 

Produkt Artikel-
nummer 

Inköps-
plats 

Antal Total-
kostnad 

Rörisolering, inv 22 mm 2 m 860020 Biltema 1 19,9 
Bilvärmeslang, 13 mm 20 mm 3 m 52511 Biltema 2 238 

Kopparrör, råa 10 mm, 2000 mm 86989 Biltema 2 179,8 
Sexkantnippel R25xR15 mm 3240888A Biltema 2 65,9 
Slangnippel inv.gänga 1/2"  17254 Biltema 2 65,8 
Slangklämmor 2 st, 16-22 mm 61852 Biltema 3 26,7 
Gängtejp Standard 0,075 mm  86584 Biltema 1 5,9 

Produkt Artikel-
nummer 

Inköps-
plats 

Antal Total-
kostnad 

Vattentunna 75 liter 795998 Jula 1 149 
Lock för vattentunna 795997 Jula 1 39 

Silikon vit 300 ml 36405 Biltema 1 44,9 
Cellplast GraphiteG80 
600x1200x100 

4205046A Bauhaus 1 39,95 
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Produkter som använts till vinklingsanordningen. 

 
Komponenter utan inköpskostnad. 

 

Produkt Artikel-
nummer 

Inköps-
plats 

Antal Total-
kostnad 

Trailervinsch med band 30051 Biltema 1 199 
Surrningsfäste med ring 25354 Biltema 1 49,9 
Gångjärn 2-pack 86488 Biltema 2 79,8 

Produkt Antal 
Absorbatorstrips 5 
SJ-pall 1 
Hjul med fästen till SJ-pall 4 
Cirkulationspump 1 
Färg, Flügger "Facade Impredur" 3L, Svart 1 
Vinklade klämringskopplingar 14 


