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OPTIMERING AV KOMBIN ER AT SOLHYBRID OCH BERGV ÄRMESYSTEM  

Förord 

E2B2 Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende är ett program där akademi 
och näringsliv samverkar för att utveckla ny kunskap, teknik, produkter och tjänster.  

I Sverige står bebyggelsen för cirka 35 procent av energianvändningen och det är en samhällsutmaning 
att åstadkomma verklig energieffektivisering så att vi ska kunna nå våra nationella mål inom klimat 
och miljö. I E2B2 bidrar vi till energieffektivisering inom byggande och boende på flera sätt. Vi 
säkerställer långsiktig kompetensförsörjning i form av kunniga människor. Vi bygger ny kunskap i 
form av nyskapande forskningsprojekt. Vi utvecklar teknik, produkter och tjänster och vi visar att de 
fungerar i verkligheten.  

I programmet samverkar över 200 byggentreprenörer, fastighetsbolag, materialleverantörer, 
installationsleverantörer, energiföretag, teknikkonsulter, arkitekter etcetera med akademi, institut 
och andra experter. Tillsammans skapar vi nytta av den kunskap som tas fram i programmet.   

Optimering av kombinerat solhybrid- och bergvärmesystem är ett av projekten som har genomförts i 
programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av RISE Research 
Institutes of Sweden och har genomförts i samverkan med Energiförbättring Väst AB.  

I projektet har en ny typ av systemlösning för energiförsörjning testats i en bostadsrättsförening. 
Systemet är ett hybridsystem med en kombination av solvärme, borrhål och värmepumpar. Projektet 
har byggt kunskap om och testat olika styr- och reglerstrategier för att optimera energieffektiviteten. 
Vilken typ av energilager som bäst samspelar med hybridsystemet har också undersökts. 

 

Stockholm, 16 januari 2018 

 

Anne Grete Hestnes, 

 

Ordförande i E2B2 

Professor vid Tekniskt-Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim, Norge 

 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
E2B2 har tagit ställning till innehållet. 
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Sammanfattning 

I projektet ”Solhybrid och bergvärme – Optimering av systemprestanda” har ett system med 
konceptlösningen solhybrider (PVT-moduler) och bergvärme optimerats genom modellering och 
beräkningar med programvaran Polysun och EED. Utgångpunkten har varit driften i det verkliga 
systemet hos Brf Vårlöken i Kungälv. Energieffektivitet har varit fokus och optimering har skett genom 
alternativa styr- och reglerstrategier. Utöver optimering har projektet behandlat frågeställningar 
kring egenkonsumtion av solel, lagringsmöjlighet av solvärme i systemet och alternativa 
borrhålskonfigurationer. 

I Polysun har ett antal styrstrategier för att maximera solvärmeutbytet testats. Slutsatsen är att 
solvärmen kan ökas med ca 50 % om styrande givare mäter omgivningstemperatur istället för 
hybridernas inloppstemperatur. Onödig drift, dvs. värmning istället för kylning av hybriderna 
vintertid, kan också undvikas genom ett tillägg i styrvillkoren för cirkulationspumparna. 

Effekten av solvärmen i bergvärmesystemet har inte gått att bedöma med Polysun. Den har istället 
studerats med EED som levererar månadsmedeltemperatur för borrhålen. Ett antal olika fall med 
avseende på solvärme och borrkonfigurationer har studerats. Analys av resultaten styrker nyttan med 
ökad solvärme och styrning med omgivningstemperatur skulle kunna leda till minskad tillsatsel som 
förbättrar SPF med två tiondelar. Resultaten från EED visar också att för ett nytt system 
rekommenderas färre och djupare borrhål i en linje för att nå en lägre investeringskostnad men 
likvärdig prestanda. Ett säsongslager är inte aktuellt eftersom solvärmemängden inte är tillräckligt 
stor.  

Egenkonsumtionen av solel hos föreningen är 62 %. Överskottet säljs men med förlust om avgift för 
inmatningsabonnemang tas med. Föreningen kan öka egenkonsumtionen genom att överladda tankar 
för värme och varmvatten om det finns ett tillräckligt överskott på solel. Den mest energieffektiva 
lösningen är att klara sig med en huvudsäkring på max 100 A och erhålla skattereduktion för såld solel 
vilket skulle göra all solelproduktion lönsam. Det kan uppnås om befintlig elpanna begränsas till en 
lägre effekt.  

Uppföljning av systemet under tre år visar att värmepumparnas prestanda är jämn med SPF H1 på 3,1 
för hela perioden. Elpannan behövs under kalla perioder eftersom värmepumpssystemet inte är 
heltäckande energi- och effektmässigt. Ett kallt år t.ex. som i januari 2016 används mycket tillsatsel 
och SPF H4 för hela systemet landar på 2,6. Förlusterna i kulvertar mellan husen bedöms vara stora 
och med förbättrad isolering kan troligen mycket tillsatsel sparas och värmekurvan för systemet kan 
justeras ner. 

 

Nyckelord: Optimering, solhybrid, PVT, egenkonsumtion, SPF, borrhålskonfiguration 
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Summary 

In the project "Optimization of combined solar hybrid and geothermal systems", a system concept with 
solar PVT modules and geothermal heat has been optimized through modeling and calculations using 
the Polysun and EED software. The reference case has been a system at “Brf Vårlöken” in Kungälv. 
Energy efficiency has been the focus and optimization has been achieved through alternative operation 
strategies. In addition to optimization, the project has addressed issues regarding solar self-
consumption, storage of solar heating in the system and alternative borehole configurations. 

In Polysun, a number of operating strategies to maximize solar heat exchange have been tested. The 
conclusion is that solar heat can be increased by about 50%. Unnecessary operation of the solar 
hybrids can also be avoided by an addition to the control conditions of the circuit. 

The effect of solar heat in the geothermal system was not possible to asses with Polysun; instead it has 
been studied with EED. A number of different cases with regards to solar heat and borehole 
configurations have been studied. Analysis of the results strengthens the benefit of increased solar 
heat production which could lead to reduced additive that improves SPF by two tenths. The results 
from the EED also show that for a new system, fewer and deeper boreholes are recommended, placed 
in one line to achieve a lower investment cost but equivalent performance. A seasonal heat store is not 
applicable because the solar heat is not large enough. 

The self-consumption of solar electricity in the system is 62%. The surplus is sold but at an economical 
loss. The tenants can increase its own consumption by excess charging of their heat storage tanks for 
heat and hot water if there is a sufficient excess of solar electricity production. An energy-efficient 
solution is to reduce the main fuse size and receive a better profit for the sold electricity.  

Available data for the system for three years shows that the heat pump performance is constant with 
SPF H1 of 3.1 for the entire period. The electric boiler is required during cold periods because the heat 
pump system is not designed to cover the entire energy and power demand. For a cold period e.g. 
January 2016, a lot of electricity is bought for the system and SPF H4 is 2.6 for that period. The losses 
in culverts between the houses are considered to be large and with improved insulation, some of the 
bought electricity can be avoided. 

 

Key words: Optimization, solar hybrids, PVT, self-consumption, SPF, borehole configurations  
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Nomenklatur 

Beteckning Definition Enhet 

Atemp  Invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms 
till mer än 10 °C i byggnaden 

m2 

COP Coefficient of Performance [eng], värmefaktor - 

Ehp1 El till värmepump 1 inkl. cirkulationspumpar W 

Ehp2 El till värmepump 2 inkl. cirkulationspumpar W 

Ehp3 El till värmepump 3 inkl. cirkulationspumpar W 

Ekbpump El till stora köldbärarpumpen  W 

Epanna El spetsvärmning med el W 

EPVT  El genererad av solhybriden W 

Esolpump El till solhybridens köldbärarpump W 

Eaux Drivel till värmepumpar och elpanna W 

Efeg Total mängd köpt el  W 

Epar Drivel till systemets cirkulationspumpar W 

Etot Total elanvändning i systemet W 

Qhg1 Värme från hetgasväxlare värmepump 1 W 

Qhg2 Värme från hetgasväxlare värmepump 2 W 

Qhp3 Levererad värme från värmepump 3 W 

Qkbvp1 Värme inlevererad till värmepump 1 W 

Qkbvp2 Värme inlevererad till värmepump 2 W 

Qkond1 Levererad värme kondensering värmepump 1 W 

Qkond2 Levererad värme från kondensering värmepump 2 W 

Qsol Solvärmeeffekt från PVT-hybrid W 

Qtot Total värme till värmesystemet, från värmepump 1, 2 och 3 samt 
elpanna 

W 
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Beteckning Definition Enhet 

ROCS Egenkonsumtion av solel % 

SPF Seasonal Performance Factor (SPF), årsvärmefaktor för 
värmepumpsystem 

- 

EED Energy Earth Designer, programvara - 
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1 Inledning och bakgrund 

Ett system med konceptlösningen solhybrider (PVT-moduler1) och bergvärme installerades 2013 hos 
bostadsrättsföreningen Vårlöken i Kungälv som den första i sitt slag i Sverige. Systemlösningen 
utnyttjar en kombination av förnybara energikällor; sol- och geoenergi. Ny kunskap om styrning och i 
viss mån utformning kan implementeras i framtida system och bidra till energieffektivare 
systemlösningar. 

Till konceptlösningen hör tre stycken värmepumpar kopplade för att uppgradera den tillvaratagna 
solvärmen och geoenergin. Den nya konceptlösningen förser bostadsrättsföreningen med värme, 
varmvatten och en del av föreningens el. Till skillnad mot ett typiskt bergvärmesystem får 
värmepumparna en extra värmekälla via solvärmen samtidigt som borrhålen återladdas. Genom att 
solhybriden kyls ökar effektiviteten på elproduktionen. Systemet är ett av de första i sitt slag i Sverige 
och är därför av stort intresse att utvärdera och optimera. Det har projekterats och installerats av 
totalentreprenören Energiförbättring Väst AB som också har haft en aktiv roll i detta forskningsprojekt 
gällande befintliga styrstrategier och underlag för systemet. RISE har genomfört modellering och 
beräkningar samt analys av resultaten i diskussion med Energiförbättring Väst och Brf Vårlöken. 

I det föregående projektet ”Solhybrid och bergvärme – förnybart med ny systemlösning”2 studerades 
och utvärderades systemlösningen genom fältmätning och beräkningar. Då bedömdes att 
systemlösningen kunde optimeras genom styrning och reglering. Det finns också frågeställningar 
kring lagringsmöjlighet av solenergin i systemet och ett behov av att visa möjliga 
borrhålskonfigurationer. 

1.1 Mål 
Det övergripande målet med projektet är en förbättrad energi- och kostnadseffektivitet hos 
systemlösningen med solhybrider, värmepumpar och borrhål. 

Projektet kan även delas in i ett antal delmål, 

• Identifiera parametrar för optimering av solkretsen respektive värmepump och borrhål 
genom modellering. 

• Ta fram kunskap om alternativ användning av egenproducerad solel. 
• Öka kunskap om befintlig borrhålskonfiguration samt alternativa konfigurationer. 
• Öka kunskapen om systemlösningens energieffektivitet och att kunskapen från modelleringen 

implementeras hos Brf Vårlöken och ger resultat jämfört med föregående studie. 

                                                                 

1 Solmoduler för samtida produktion av värme och elektricitet 

2 http://www.e2b2.se/forskningsprojekt-i-e2b2/energitillfoersel/solhybrid-och-bergvaerme-foernybart-med-ny-systemloesning-i-

naervaermenaet/ 
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1.2 Metod 
Arbetet inleddes med studier av driften av systemet hos Brf Vårlöken för att identifiera styrparametrar 
för optimering av systemet med avseende på energieffektivitet. Parallellt följdes systemets prestanda 
upp. Simuleringar gjordes med hjälp av Polysun och EED följt av en analys av resultat. Möjlig 
användning av solel har studerats med hjälp av litteratur och genom resultat från simuleringar. 
Avslutningsvis överlämnas modelleringsresultat till Energiförbättring Väst och Brf Vårlöken för beslut 
om implementering. 
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2 Optimering av styrning för befintlig 
systemlösning 

Styrningen av systemlösningen har studerats för att öka effektiviteten av systemet hos Brf Vårlöken 
men också för att ge resultat för framtida installationer av kombinationer med solhybrider, 
värmepumpar och borrhål. Alternativ systemutformning ingår inte i studien förutom när det gäller 
borrhålskonfiguration. 

Här följer en kort beskrivning av systemet, mer detaljerad information finns i slutrapporten från 
föregående projekt ”Solhybrid och bergvärme – förnybart med ny systemlösning” ” (Gervind, Benson, 
Jardeby, & Nordman, 2016).  

Systemet består av 330 m2 solhybridpaneler och tre bergvärmepumpar kopplade till elva borrhål 
placerade i en rektangel med 15 meters avstånd, se Figur 1. 

Värmepump 1 och 2 (VP 1 och VP 2) levererar värme och/eller förvärmer tappvarmvatten beroende 
på var behovet finns. Värmepump 3 (VP 3) levererar värme både spetsvärmning och förvärmning av 
varmvatten samt bidrar till värmesystemet. Värmepumparnas värmekälla utgörs av geotermisk energi 
från de elva borrhålen samt värme från PVT-hybriderna. Solvärmen från hybriderna värmer 
köldbäraren och kan vid behov nyttjas direkt som värmekälla till värmepumparna, annars återladdas 
borrhålen med solvärmen. 

Systemet innehar även en elpanna (EP) installerad för att komplettera värmeproduktionen vid 
spetslast om värmepumpskapaciteten inte räcker till. 

2.1 Nuvarande styrning i befintlig uppvärmningsanläggning 
Nuvarande styrning av systemet beskrivs i de två följande avsnitten. 

2.1.1 PVT-hybridsystemet  
Värmeväxlingen mellan solkrets och värmepumparnas köldbärarkrets möjliggör kylning av PVT-
hybriderna och medför en varmare värmekälla för värmepumparna. Två temperaturgivare – 
monterade vid PVT-modulerna och i köldbärarkretsen – styr start av värmeväxlingen. 
Temperaturdifferensen mellan inkommande och utgående temperatur över PVT-hybriderna styr 
flödet genom modulerna. 

2.1.2 Värmepumpsystemet 
Värmepumparna 1 och 2 styrs med hjälp av varmvatten- och uppvärmningsbehovet i anläggningen. 
Utgående värmebärartemperatur regleras enligt kurva via utetemperaturgivare. Båda 
värmepumparna prioriterar förvärmning av varmvatten framför värme. El-pannan (90 kW) finns som 
back-up då värmepump 1 och 2 inte kan tillgodose värmebehovet. Den tredje värmepumpen används 
för att förvärma inkommande kallvatten i slingtank samt för att spetsvärma tappvarmvatten via 
plattvärmeväxlare och driften styrs av temperaturerna i de två tankarna för varmvattenproduktion. 
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2.2 Modellering 
Vårlökens system har modellerats med hjälp av Polysun (v10.0)3 i ett försök att efterlikna den verkliga 
anläggningen i största möjliga mån men med vissa förenklingar. Värme- och varmvattenlasterna är 
valda utifrån tillgänglig fältdata från Brf Vårlökens anläggning. Indata och skillnader i uppvärmnings-
systemet finns i Tabell 7 i appendix. 

 

Figur 1 Vårlöken-systemet från Polysun-simuleringarna 

2.3 Alternativa styrstrategier 
Syftet med simuleringarna har varit att – med hjälp av alternativa styrstrategier, främst för solkretsen 
– hitta sätt att energieffektivisera och optimera systemet genom att öka mängden producerad 
solenergi (värme och el) samt undersöka möjligheten att öka andelen egenkonsumerad solel. Utifrån 
detta och studier av systemet i drift har några strategier identifierats och simulerats, resultaten 
redovisas i avsnitt 2.3.1 nedan. I samtliga fall har ändringar gjorts för solkretsens styrning och i fall E 
och F har ändringar gjorts i systemutförandet och regleringen av uppvärmningssystemet. 

                                                                 

3 http://www.velasolaris.com/english/home.html 
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2.3.1 Resultat från alternativ styrning 
I Tabell 1 ges en resultatsammanfattning från Polysun-simuleringarna. Eftersom simuleringarna 
bygger på ett förenklat system presenteras resultaten främst i relation till referenssystemet (fall A) 
som bygger på nuvarande styrning av solkretsen, se avsnitt 2.1 Nuvarande styrning. Nedan följer en 
kort förklaring av respektive fall: 

A. Referensfall - nuvarande styrning av solkretsen och uppvärmningssystem. 
B. Tidig styrning - Styrning av solkretsen med start- och stopphysteres vid fyra respektive två 

graders temperaturskillnad.  
C. Ingen uppvärmning av PVT-modul - Referensfallet med villkoret att inget negativt 

värmeutbyte får ske över PVT-hybriderna.  
D. Omgivningstemperatur - Styrning av solkretsen med hjälp av omgivningstemperatur istället 

för inloppstemperatur, med samma hysteres som referensfallet.  
E. Ökad egenkonsumtion 1 - Vid överskott av solel överladdas ackumulatortankar för 

varmvattenproduktion med hjälp av värmepump 2 och 3. 
F. Ökad egenkonsumtion 2 - Fall E kompletterad med ytterligare en ackumulatortank för värme 

som överladdas vid överskott av solel. 
G. Ingen kylning av PVT-hybriderna – solkretsens cirkulation avstängd men elproduktion (PV) 

aktiv. 

Tabell 1 Resultatsammanställning av Polysun-simuleringar. Angivna värden avser procentuell förändring mot 

referensfallet A, förutom värden för rad ”Egenkonsumtion (solel), Rocs[%]” som anger den faktiska andelen 

egenkonsumtion av solel. 

Parameter/Fall 
A 

(referens) 
B C D E F G 

Solvärme till systemet, Qsol  - -23,8 % 1,8 % 50,3 % 1,4 % 4,0 % - 

Solel till systemet, EPVT  - -1,3 % 0,1 % 0,9 % 0,2 % 0,2 % -3,8 % 

Egenkonsumtion (solel), Rocs[%] 57,4 57,0 57,1 57,1 64,4 68,4 60,1 

Pumparnas användning av 
elektricitet, Epar 

- 4,7 % 0,2 % 31,2 % 2,0 % 5,8 % -13,8 % 

Det viktigaste resultatet visar att mängden producerad solvärme från PVT-hybriderna kan ökas med 
drygt 50 % om man istället för temperaturen på inkommande flöde till hybriderna använder sig av 
omgivningstemperaturen för start av flödet genom hybriderna (fall D). Detta eftersom man då kan 
tillvarata ytterligare energi från omgivningen. Tidigare simuleringsstudier för oglasade solfångare har 
också visat på ett potentiellt energitillskott från omgivningen (Buena, Perers, Eicher, Hildbrand, Bony, 
& Chiterlet, 2015). Pumparnas drivel kommer att öka (Epar) med en ökad drifttid men de utgör endast 
2–3 % av total elanvändning. 

Jämförelsen mot fall B bekräftar att nuvarande styrning av solkretsen är en optimering för 
solvärmeutbytet mot styrningen vid uppstart av systemet då större start- och stopphysteres 
tillämpades. Studier av drift liksom simuleringar visar att PVT-hybriderna värms vid fåtal tillfällen 
under vinterhalvåret. Den enkla åtgärden att stoppa cirkulation i solkretsen då temperaturdifferensen 
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över PVT-modulerna är negativ, d.v.s. en onödig uppvärmning av modulerna, minskar åtgång av drivel 
till solkretsens pumpar och utesluter drift vid PVT-hybriderna vid ogynnsamma förhållanden (fall C). 

Någon direkt ökning av solelutbytet är svår att se utifrån resultaten från simuleringarna i jämförelse 
med befintligt system. Fall G visar dock på resultatet om man inte har någon cirkulation genom 
panelerna utan kör dem som rena PV-moduler. Här kan man se att effekten från kylningen som görs 
med hjälp av borrhålslagret ger cirka 4 % ökning av solelutbytet. Det är en förenklad beräkning över 
hela året och noteras bör att sommartid är effekten av kylningen högre eftersom det då är en högre 
utetemperatur och större instrålning än vår och höst. 

Egenkonsumtionen av solel kan ökas om man tillåter värmepump 2 och 3 att överladda 
ackumulatortankarna för tappvarmvatten när det finns ett överskott på solel, fall E. 
Egenkonsumtionen kan då ökas med cirka sju procentenheter jämfört med simulerat referensfall, fall 
A. Detta leder dock samtidigt till att den totala energianvändningen för systemet ökar då 
värmepumparnas drifttid ökar. Egenkonsumtionen av solel kan ökas ytterligare (dryga tio 
procentenheter) om man även tillåter värmepump 1 att lagra elöverskottet i form av värme i en 750 
liters befintlig ackumulatortank kopplad mot värmesystemet, fall F. Effekten av den ökade andelen 
egenkonsumerad solel är också att mängden el från nätet minskar. Den lagrade solelen (i form av 
värme) vid överskott från PVT-hybriderna kan användas vid ett senare tillfälle då behov finns och på 
så sätt minska elintaget från nätet vid det tillfället. Värmebehovet är dock litet under sommarhalvåret 
då solelproduktionen är stor. För att säkerställa nyttan med överladdning i värmesystemet bör den 
kombineras med en prognos för värmebehovet inom kommande dygn.  

Med förvärmning och högre temperatur på värmekällan bör värmepumparnas drivel minska, men 
simuleringsresultaten i Polysun visar på mycket blygsamma förändringar gällande elanvändning och 
SPF trots stora skillnader i solvärme för de olika fallen. Därför har borrhålsfunktionen studerats vidare 
med EED för jämförelse. Polysun bedöms dock ge tillförlitliga resultat gällande solvärmeutbytet. 
Slutsats av test med samkörning av program innebär att vi avstår att studera och bedöma 
långtidseffekter av solvärme i kombination med borrhål i Polysun. Till det ändamålet används EED och 
resultat gällande borrhålstemperatur och solvärmens inverkan på systemeffektiviteten finns i kapitel 
3. 

Slutligen bekräftar simuleringarna att nuvarande styrning av systemet är bra men kan optimeras med 
avseende på solvärme. Detta kan enkelt ske genom implementering av styrning från fall D 
omgivningstemperatur och fall C utan uppvärmning av PVT-moduler. 
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3 Borrhålskonfiguration 

Ursprungligen fanns en avsikt att kunna säsongslagra solvärmen men utformningen och mängden 
solvärme uppfyller inte kraven för ett lager. En frågeställning som undersökts i projektet är vilken 
borrhålskonfiguration som är optimal för systemet och vad som skulle krävas för att åstadkomma ett 
lager.  

3.1 Indata - Befintlig konfiguration 
Möjliga borrhålskonfigurationer kan simuleras med Energy Earth Designer (EED). För en simulering 
behövs månadsvisa nettoenergiuttag från berget vilket har beräknats med hjälp av 
värmemängdsmätare för värmepumparnas kalla sida samt en nyinstallerad solvärmemängdsmätare 
under perioden november 2016 till oktober 2017. Den befintliga konfigurationen utgör referensfall 
för simuleringar och indata för energi till värmepump, solvärme till systemet och nettouttag finns i 
bilaga B – Indata till simuleringar i EED. 

3.2 Beräkning med Earth Energy Designer 
För att studera befintlig och alternativa borrhålskonfigurationer används EED. För analys av 
resultaten från ett antal olika beräkningsfall med EED används medeltemperaturer vid slutet av 
månaden vid jämn drift av värmepumpar. De fall som valts för jämförelse med referensfallet förklaras 
nedan. För referensfallet gäller att lägsta spetslasttemperatur under drift år 15 är -5.35 °C och infaller 
i januari. Denna temperatur är dimensionerande för övriga fall där borrhålsdjup, solvärme eller 
konfiguration varierar enligt följande: 

I) Referensfall - Befintlig konfiguration och indata enligt Tabell 7 
II) Utan sol - Referensfallet men helt utan sol vilket leder till lägre temperatur, i detta fall 

även lägre spetslasttemperatur år 15 
III) Utan sol men djupare borrhål - Referensfallet utan sol som i II, men istället med djupare 

hål för att inte gå under -5,35°C spetslast år 15 
IV) Referensfall +50 % sol - Befintlig konfiguration men med ökad solvärme enligt resultat 

från omgivningsstyrning med Polysun 
V) Investeringsoptimerad borrhålskonfiguration - Ny lagerkonfiguration beräknad för 

att uppnå lägsta investeringskostnad för borrhålen. Indata som referensfallet och förutsatt 
-5,35°C som lägsta spetslasttemperatur år 15. Maxavstånd mellan borrhål är begränsat till 
15 m 

VI) Investeringsoptimerad borrhålskonfiguration +50 % sol - Ny lagerkonfiguration för 
lägsta investeringen gällande borrhål. Indata med ökad solvärme enligt resultat från 
omgivningsstyrning med Polysun 

Simuleringsresultat från det 15:e året i drift används för jämförelse mellan olika fall. 

3.3 Resultat och analys av alternativa borrhålskonfigurationer 
Resultatet från simuleringar med EED ger månadstemperaturer för borrhålen vilket i sin tur kan 
användas för att analysera värmepumpssystemets prestanda. Borrhålstemperaturen är en faktor som 
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påverkar värmepumparnas prestanda och en tumregel är att COP ökar 2–3 % per grad som 
värmekällan ökar. Detta främst genom att värmekapaciteten ökar, d.v.s. eleffekten till värmepumpen 
påverkas endast marginellt. Med ökad värmekapacitet ökar värmepumpens täckningsgrad och 
därmed minskar också behovet av tillsatsel.  

Utifrån referensfallet och systemets månadsvärden på COP för samma period som övrig indata och 
med nämnda tumregel på 3 % har prestanda samt behovet av tillsatsel för övriga fall beräknats och 
redovisas i Tabell 2 tillsammans med respektive investeringskostnad. Endast tillsatsel redovisas 
eftersom drivel till värmepumpar endast påverkas marginellt och kan antas vara konstant. En 
schablonkostnad har använts som investeringskostnad och den är inte platsspecifik, därför är det 
främst den relativa kostnaden som är intressant. Även för tillsatsel och SPF är det relativa resultatet 
som används i analysen. 

Tabell 2 Resultatsammanställning av EED-simuleringar 

Parameter/Case I (referens) II IV V VI 

SPF [-] 2,80 2,38 3,06 2,84 2,86 

SPF relativt referens [%] 100 85 109 101 102 

Tillsatsel [MWh] 27,47 63,28 10,57 24,64 23,64 

Tillsatsel relativt referens [%]  100 230 38 90 86 

Investeringskostnad [kr] 610 000 610 000 610 000 475 000 450 000 

Relativ investeringskostnad [%] 100 100 100 78 74 

Resultat, kommentar 

Referens 
utgörs av 
befintligt 
system. 

Sämst, lägst 
SPF och 

högst 
tillsatsel 
utan sol. 

Bäst för 
befintlig 

konfigura-
tion. Högst 

SPF och 
lägst 

tillsatsel. 

Billigare 
investering. 
Prestanda 
likvärdig 
referens. 

Lägst 
investering

skostnad 
och med en 
prestanda 
likvärdig 

referensen. 

Resultaten visar att solvärmen gör stor nytta i befintlig konfiguration, utan den (fall II) försämras SPF 
med fyra tiondelar och tillsatselen mer än fördubblas. Det beror på att borrhålen blir kallare under alla 
årets månader i fall II utan sol. Återladdningen med sol motverkar en temperatursänkning på 1,5 grad 
på spetslasttemperaturen efter 15 års drift. 

Alternativ III med djupare borrhål ingår inte i den fördjupade beräkningen eftersom grunddata visar 
att det både blir kallare i berget, främst under sommarhalvåret, än referensfallet samtidigt som det är 
en dyrare investering än alla övriga fall. 

Simuleringar med Polysun visar att en alternativ styrstrategi för solhybriderna kan öka solvärmen 
med 50 %, fall D från Tabell 1. Beräkning med referensfallet men med den ökade solvärmen i fall V ger 
bäst resultat både med avseende på ökat SPF och på minskad mängd tillsatsel. Styrning av solhybrider 
med omgivningstemperatur rekommenderas för implementering hos Brf Vårlöken. 



 

 

 

                                                        17 

OPTIMERING AV KOMBIN ER AT SOLHYBRID OCH BERGV ÄRMESYSTEM  

I frågan om konfiguration för en ny installation kan en alternativ borrhålskonfiguration beräknas fram 
genom investeringsoptimering och det resulterar i djupare borrhål än referensen och placerade i en 
linje om sju borrhål med avstånd på 15 m mellan vardera, fall IV och VI. I fall VI med 50 % extra 
solvärme genom styrning med omgivningstemperatur kan borrhålen vara 16 m grundare än med 
ursprunglig indata som fall IV. Prestanda för de investeringsoptimerade fallen är likvärdig med 
referensfallet, tillsatselen något mindre men framför allt är det en lägre investeringskostnad med färre, 
djupare borrhål vilket kan rekommenderas för nya systemlösningar. 

3.4 Borrhålslager 
För att borrhålen ska fylla funktionen av ett soluppvärmt säsongslager måste mer aktiv solvärme 
tillföras än värmepumparna konsumerar över ett år, i annat fall kommer borrhålen bli svalare än 
omgivningen. Energi till värmepumpar, solvärme och nettoutbyte för borrhålen kan ses i bilaga B – 
Indata till simuleringar i EED. Förhållandet mellan solvärme och uttag från berget innebär att marken 
mellan borrhålen kyls med befintlig konfiguration. Återladdningen behöver ökas markant för att 
uppfylla förutsättningarna för ett säsongslager. För att säkerställa att ett säsongslager är aktuellt och 
att flödet genom berget inte riskerar att föra bort värme bör ett termiskt responstest genomföras 
inledningsvis och borrhålen bör placeras tätare vid en lagerkonfiguration. 

Ett sätt att få förutsättningar för ett säsongslager kan vara att öka solvärmen. Det kan exempelvis göras 
genom att öka PVT-hybridens storlek ca fyra gånger för att solvärmeutbytet och uttaget ur berget ska 
vara i balans (vid ett förenklat antagande att PVT-hybridernas arbetstemperatur 
(medeltemperaturen) och flödet hålls konstant).   

Alternativt kan systemet kompletteras med konventionella solfångare som har en bättre termisk 
prestanda än PVT-moduler. Med antaganden om medeltemperatur omkring 5°C över hela året och 
typiska prestandaparametrar från en plan solfångare samt antagande om 15° lutning på panelerna 
skulle det krävas cirka 300 m2 solfångare som komplement för att nå en jämvikt. Resonemanget är 
rent hypotetiskt då en så pass stor ökning av anläggningen inte är aktuellt. 
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4 Fältmätning 

Systemets drift har följts upp genom fältmätning. Dels för att hämta indata och studera styrstrategier 

dels för att få en långtidsuppföljning av konceptlösningen. I föregående projekt presenterades data för 

ett år. Sedan föregående mätning har systemet kompletterats med en värmemängdsmätare i 

solkretsen och en temperaturgivare i köldbärarkretsen placerad före värmeväxling med solkrets, 

vilken kan redovisa temperaturen upp ur borrhålet före soltillskottet. 

I  

Tabell 10 i presenteras systemets värmemängdsmätare som redovisar värme till och från 
värmepumpar samt solvärme från PVT-hybriderna. Total elanvändning är en annan viktig faktor i 
utvärderingen av energieffektivitet. Den utgörs av el till värmepumpar och el till cirkulationspumpar 
på kalla sidan av värmepumpen, vilka gör värmekällan tillgänglig för systemet, därtill ingår tillsatsel i 
form av el till panna. Samtliga mätpunkter för elanvändning presenteras i Tabell 11.  

Total el till värmepumpar mäts med elmätare i värmepumpen vilket innebär att även 
cirkulationspumpar ingår i mätningen. Värmepump 1 och 2 har tre pumpar; en pump för köldbärare, 
en för hetgasväxlarkrets och en för radiatorkretsen. Förutom värmepumparnas interna 
cirkulationspumpar finns de två stora köldbärarpumparna som möjliggör värmeväxlingen mellan 
solkrets och borrhålskrets. Över värmepumpar har energibalanser per månad gjorts som en kontroll 
att mätningen ger rimliga värden. Felmarginal på energibalanserna har varit 0–4 % av den totala 
avgivna värmen från värmepumparna. 

4.1 Resultat från långtidsuppföljning 
En långtidsuppföljning av systemet visar följande värden på SPF för de 3 senaste åren, se Tabell 3. 
Samma systemgränser som i föregående projekt har använts, se Figur 3 i bilaga C – Systemgränser och 
mätare i fält, med ursprung från SEPEMO (Zlottl & Nordman, 2012) . I SPF H1 ingår endast el till 
kompressorn, i detta fall mäts värmepumpens interna cirkulationspumpar med samma elmätare. I SPF 
H2 ingår alla cirkulationspumpar på köldbärarsidan, och i SPF 4 igår även el till elpanna. 
Värmepumparnas prestanda är jämn, se SPF H1 och SPF H2. Det är bidraget från de två stora 
köldbärarpumparna som sänker SPF med en tiondel om SPF H1 och SPF H2 jämförs. Nuvarande 
system är inte dimensionerat att vara heltäckande effekt- och energimässig vilket innebär att elpannan 
behövs under kalla perioder. Dess bidrag sänker SPF och som synes är SPF H4 flera tiondelar lägre än 
SPF H2. I januari 2016 används tre gånger mer tillsatsel jämfört med övriga år och det är det främsta 
bidraget till att SPF H4 för 2016 är lägre än övriga. I Figur 2 nedan syns levererad värme med 
månadsmedeltemperatur för de tre åren. Den stora skillnaden mellan åren är just januari 2016 som är 
kallare och därmed har större värmeåtgång. 

Under årens lopp har flera modifieringar genomförts. Värmepump 3 för varmvatten installerades 
våren 2015. I samband med det kopplades hetgaskretsen bort från värmepump 2 och i december 2016 
även för värmepump 1 samt att värmepump 3 också levererar värme från början av 2017, för att 
maximera kapaciteten till värmesystemet.  
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Tabell 3 SPF för de olika systemgränserna under 2015 till och med mitten av december 2017. 

Årtal/SPF SPF H1 –  

inkl. el till värmepump  

SPF H2 – 

inkl. cirkulationspumpar 

SPF H4 – 

inkl. elpanna 

2015 3,1 3,0 2,8 

2016 3,2 3,1 2,6 

2017 3,1 3,0 2,8 

 

Figur 2 Levererad värme och månadsmedeltemperatur (utomhus) 

Total el till systemet inklusive egenkonsumerad solel, tillsatsel och genererad solel samt total 
levererad värme visas i Tabell 4 nedan. PVT-hybriderna har genererat solel i samma storleksordning 
under de tre åren och uppmätta värden finns i Tabell 4. Vid studie av solkretsen syns att drivel till de 
stora cirkulationspumparna för solvärmeväxling, Epar är i samma storleksordning vintermånader som 
sommarmånader. Det är orimligt eftersom behov av kylning av PVT-hybriderna saknas vintertid. 
Resultat av simuleringen visar att styrningen tillåter att pumparna går vintertid och resulterar då 
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ibland i värmning av modulerna. Detta problem skulle kunna vara större i Brf Vårlökens system än vad 
simuleringarna visar. Här finns en förbättringspotential som är enkel att implementera. 

När det gäller elpannans drift är dess bidrag nästan dubbelt så stort år 2016 som hade de kallaste 
vintermånaderna. 2016 hade dock ett varmt sommarhalvår och total levererad värme är lika stor som 
2017, sammantaget blir den totala elanvändningen 2016 bara något större än övriga år. PVT-
hybriderna genererar ungefär en fjärdedel av den drivel som systemet behöver. Hur mycket av den 
egenproducerade elen som faktiskt nyttjas av föreningen beskrivs i nästa kapitel om egenkonsumtion. 

Tabell 4 Genererad solel, tillsatsel, drivel till stora pumpar och total el till systemet samt levererad värme. 

Energi [MWh] 2015 2016 2017 

EPVT 44,85 42,65 43,52 

Epanna 25,50 47,47 24,76 

Epar 4,86 5,24 5,49 

Etot 199 215 206 

Qtot 555 567 566 
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5 Egenkonsumtion av solel 

Lönsamheten för ett PV-system avgörs av flera faktorer (Stridh & Larsson, 2017). I fallet med Brf 
Vårlöken är installationen redan på plats och investeringen gjord. Under drift påverkas lönsamheten 
av elpris och övrigt regelverk för energimarknaden samt storleken på anläggningen och andelen el 
som föreningen själva konsumerar respektive matar ut på nätet. Hur anslutningen görs påverkas av 
vad som är tillåtet enligt koncessionsplikten. 

5.1 Solel i befintligt system 
Föreningens lägenheter ryms i fyra separata byggnader varav den ena huserar solhybriderna på taket. 
Den solel som produceras i systemet hos Vårlöken används i föreningens byggnad som rymmer 
tvättstuga, uppvärmningssystemet och bastu. Överskott som inte kan användas i denna byggnad 
momentant säljs till nätet. Tabell 5 visar producerad, köpt och såld elektricitet för Vårlöken-systemet 
under perioden 2016 – 2017. Den producerade elen kommer enbart från PVT-hybriderna och 62 % 
konsumeras av Brf Vårlöken själva. 

Tabell 5 Data över producerad, såld och köpt elektricitet för Vårlöken under perioden 2016 - 2017 

EL  2016 2017 

Producerad [MWh] 42,7 43,5 

Såld [MWh] 16,3 16,7 

Köpt [MWh] 216,3 222,6 

Egenkonsumtion 62 % 62 % 

Ersättning och kostnader för såld respektive köpt el presenteras i Tabell 6. Utöver kostnaden i tabellen 
tillkommer moms och effektavgift. Brf Vårlöken köper el till ett fast pris exklusive skatt och 
framledningsavgift. Solel säljs till spotpris och nedan syns ett medelvärde för de två senaste åren samt 
den nätnytta som Vårlöken erhåller. Brf Vårlöken är inte berättigad till den lagstadgade 
skattereduktionen på 0,6 kr/kWh för överskottsel eftersom byggnaden har en säkringsstorlek i 
anslutningspunkten på över 100 A och därmed faller en stor del av inkomsten för såld el bort. Utöver 
skattereduktion finns även möjlighet till ersättning för elcertifikat och ursprungsgaranti. Den 
sistnämnda är nära noll men elcertifikat är möjligt att få för hela elproduktionen förutsatt mätning och 
rapportering till Cesar, det svenska kontoföringssystemet för elcertifikat och ursprungsgarantier. 
Vinsten av elcertifikat beror på kostnaden för mätning och rapportering liksom för hantering och 
försäljning av certifikat. Som synes förlorar nu Brf Vårlöken på att sälja sin överskottsel. Framför allt 
p.g.a. en stor kostnad för inmatningsabonnemang i relation till mängden el som matas ut. Förhandling 
med nätbolag om abonnemang och elcertifikat rekommenderas.  
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Tabell 6 Värdet på köpt och såld elektricitet för Brf Vårlöken enligt uppgifter från Brf Vårlöken 

Kostnad Köp Sälj 

Elhandel (inkl. 
justeringsavg) 

0,410 0,28 - 0,30 kr/kWh*  

Elnätsavgift/Inmatnings-
abonnemang 

8 000 kr/år 8 000 kr/år 

Nätnytta - 0,041 kr/kWh 

Energiskatt  0,292 - 

Framledningsavgift 0,092 - 

Summa kr/kWh exkl. 
moms 

0,83 0,34 - 0,5= -0,16 

*Medel av spotpris för 2016–2017 

5.2 Analys av alternativ användning av solel 
Bostadsrättsföreningen har inte möjlighet att använda all egenproducerad el med nuvarande 
lagstiftning. Då överskottet säljs med förlust och det är lönsamt att öka egenkonsumtionen. 

Ett alternativ för en bostadsrättsförening som vill öka egenkonsumtionen är ett 
gemensamhetsabonnemang. Det är möjligt för flerbostadshus att ha gemensamt elnät inom en 
byggnad och en anslutningspunkt till elnätet. Brf Vårlöken begränsas av kravet om koncessionsplikt 
eftersom föreningen består av flera byggnader som det vore önskvärt att koppla samman i ett slags 
mikronät men för det gäller ännu inga undantag. Att använda elen direkt i bostäderna är alltså inte 
möjligt med gällande regelverk. I andra länder finns mikronät där el köps och säljs även mellan 
grannar, t.ex. Brooklyn Microgrid4  med egen affärsmodell för solel i mikronät (Blockchain Energy 
Management). 

Ett alternativ för att utnyttja mer av den solel som föreningens anläggning producerar är ett 
batterilager. I nuläget är kostnaden hög för batterier men IRENA (2017) förutspår prisfall med 66 % 
inom 10 år för stationära batterier (IRENA, 2017) vilket gör att det i framtiden kan bli intressant att 
komplettera befintligt system med ett internt batterilager för att på så sätt öka egenanvändningen av 
den producerade solelen och kapa effekttopparna. 

Ett annat alternativ för att öka föreningens användning av solel är en annan styrstrategi för 
värmesystemet som skulle innebära att energi lagras i systemet i form av värme. Enligt simuleringarna 
i kapitel 2 finns två alternativ; att överladda ackumulatortankarna för varmvattenvärmning och att 
även överladda en ackumulatortank för värmesystemet då det finns ett tillräckligt överskott på el. I 
det förstnämnda fallet kan egenkonsumtionen öka med sju procentenheter och i det andra fallet med 
drygt tio. På detta sätt kan mängden köpt el minska även om total elanvändning ökar. Under rådande 
omständigheter, d.v.s. utan skattereduktion, blir det alltså kostnadseffektivt att öka egen-
konsumtionen men det är inte den energieffektivaste lösningen. 

                                                                 

4 www.brooklyn.energy 
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Om förening fick ta del av skattereduktionen skulle det vara lönsamt att sälja solel och för detta 
behöver föreningen klara sig med en mindre säkringsstorlek. Den stora effektslukaren är elpannan och 
föreningen bör kunna säkra ner om den begränsas till en lägre effekt. En stor del av värmen från 
värmepumpar bedöms gå förlorad i kulvertar mellan husen. En åtgärd för att minimera behovet av 
elpannan är att se över möjligheten att isolera rören i kulvertar, gärna i samband med planerat 
grävarbete. På så vis kan värmebehovet minska och med det minskar även drivel till systemet, 
inklusive behovet av tillsatsel från elpanna, samtidigt som elöverskottet kan säljas och nyttjas där det 
behövs. Det vore den mest energieffektiva lösningen. 

 



 

 

 

                                                        24 

OPTIMERING AV KOMBIN ER AT SOLHYBRID OCH BERGV ÄRMESYSTEM  

6 Diskussion och slutsatser 

Styrstrategin med omgivningstemperatur optimerar solutbytet med avseende på värme och 
rekommenderas att implementera. Med den styrstrategin kan solvärmen öka betydligt, upp till 50 % 
enligt simulering i Polysun. Solvärmen i nuvarande drift motverkar en avkylning av borrhålen på sikt 
och enligt EED-beräkning blir borrhålstemperaturen 1,5 grad högre i januari efter 15 års drift med 
solvärme jämfört med utan. Analysen av EED-resultaten visar att ökad solvärme från styrning med 
omgivningstemperatur ger en potential till att minska elpannans bidrag och därmed öka SPF med 
drygt 2 tiondelar. Omgivningsstyrning skulle öka drivelen till pumpar men de utgör en liten av 
elanvändningen och nyttan i form av minskad tillsatsel är betydligt större. 

El till pumpar kan däremot minskas genom ytterligare en optimering av PVT-styrningen. Simuleringar 
och fältmätning visar att utbytet över hybriderna ibland är negativt, d.v.s. de värms istället för att kylas. 
Detta inträffar ibland under vinterhalvåret och kan undvikas med ett extra villkor i styrningen. Då 
sparas el för onödig pumpdrift. Detta misstänks vara ett större problem i verkligheten än i 
simuleringarna eftersom en sparad temperatur används i verklig styrning och elmätningen indikerar 
att pumparna för solkretsen arbetar mycket året om. Här finns en förbättringspotential som är enkel 
att implementera, helst i kombination med omgivningsstyrstrategin ovan. 

Alternativ borrhålskonfiguration har studerats med EED och för en ny installation rekommenderas att 
placera borrhålen i en linje, med djupare hål skulle det räcka med sju stycken. 

Solelen är inte lönsam för föreningen att sälja i nuläget. Två alternativ finns - en energieffektiv lösning 
och en i nuläget kostnadseffektiv lösning. Den energieffektivaste lösningen är att minska 
värmeförluster i kulveratar som bedöms vara stora och sedan försöka säkra ner till 100 A för att få ta 
del av skattereduktionen. Då blir det också lönsamt att sälja solel. Uppföljning av systemet under tre 
år visar att värmepumparnas prestanda är jämn med SPF H1 på 3,1 för hela perioden. Elpannan behövs 
under kalla perioder eftersom värmepumpssystemet inte är heltäckande energi- och effektmässigt. Ett 
kallt år t.ex. som i januari 2016 används mycket tillsatsel och SPF H4 för hela systemet sänks betydlig 
och landar på 2,6. Åtgärdas kulvertar med förbättrad isolering kan mycket tillsatsel troligen sparas 
och elpannan kan säkras ner. 

Den i nuläget kostnadseffektivaste lösningen är att öka egenkonsumtionen och det kan göras genom 
att lagra energi i systemet om det finns överskott på solel men inget värmebehov. Till exempel kan 
varmvattentankar laddas extra. Även en bufferttank i värmesystemet kan laddas men det bör bara ske 
om prognosen visar ett värmebehov inom kommande dygn. 

Bostadsrättsföreningar kan ha flera hinder för solelproduktion. Kostnaden för inmatnings-
abonnemanget beror av storleken på huvudsäkringen och sätts av nätbolaget. Då skattereduktion 
uteblir på grund av för hög säkringsstorlek kan kostnaden för inmatningsabonnemanget avgöra 
lönsamheten för såld solel. Det bör vara något att diskutera vidare med nätbolagen för att få till ett mer 
gynnsamt avtal men främst bör energieffektiviseringsåtgärder som leder till en mindre storlek på 
huvudsäkringen genomföras. 
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Det finns också hinder i regelverket gällande egenkonsumtion och att bygga lönsamheten på 
egenkonsumtion är ett allmänt råd eftersom förutsättningarna kan ändras, om exempelvis 
skattereduktionen skulle tas bort kan fler hamna i en situation där det är en mindre bra affär att sälja 
solel. Möjligheten till egenkonsumtion blir begränsad när föreningen består av flera byggnader. Ett 
undantag från koncessionsplikt för ”prosumenter” med småskalig förnybar elproduktion ger bättre 
förutsättningar för egenkonsumtion i omkringliggande byggnader. Detta skulle göra solceller till en 
lönsammare och säkrare investering.  
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A – Indata till simuleringar i Polysun 

Indata till simuleringarna i Polysun ges av Tabell 7 nedan.  

Tabell 7 Indata till Polysun-simuleringar 

Parameter Värde Kommentar 

Byggnad   

Atemp [m2] 5750  

Klimat Kungälv  

Longitud: 11,985° 

Latitud: 57,876°  

 

   

Värme- och varmvatten   

Värmebehov (inkl. varmvatten) [kWh] 422 000  

   

   

Cirkulationsförluster [%] 50  

Radiatorer 50/40, 1000 W  

   

PVT-hybrider   

Modell Wiosun PVT 200  

Grossarea [m2] 330  

Antal 250   

Lutning [°] 15  

Orientering 0° Rakt mot söder 

   

Värmekällor   

Värmepump #1   

Effekt [W] 84 900  

COP vid B0/W35 4,6 Enligt data från Polysun 

Värmepump #2   

Effekt [W] 24 600  

COP vid B0/W35 4,6 Enligt data från Polysun 

Värmepump #3   

Effekt [W] 20 000  
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Parameter Värde Kommentar 

COP vid B0/W35 4.9 Enligt data från Polysun 

El-pannor (3 stycken)   

Effekt [W] 3*30 000 = 90 000  

Modifikationer jämfört med befintligt system: 

• De tre värmepumparna (#1-3) har i simuleringen ställts in så att #1 har en högre effekt än 
verkligheten och går enbart mot värmelasten (tillsammans med 3*30 kW el-pannor). 

• Värmepumparna #2 & #3 producerar enbart tappvarmvatten genom uppvärmning av 
ackumulatortank #10 respektive #8. 

• Tre stycken el-pannor á 30 kW istället för en (1) 90 kW har simulerats då Polysun inte har 
någon el-panna av den önskade storleken (90 kW). Styrningen för alla tre el-pannor är 
identiska vilket betyder att alla startar och slutar samtidigt och anses som en större enhet. 

• I samtliga simuleringar har intern elanvändning till tvättstuga, bastu och gemensamma 
utrymmet försummats eftersom de i en relativ jämförelse tar ut varandra. 
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B – Indata till simuleringar i EED 

Tabell 8 Uppmätt energiflöde för värmekällor hos Vårlöken under ett år  

Månad Till värmepump  

[MWh] 

Solvärme till systemet 
[MWh] 

Nettouttag från borrhål 
[MWh] 

Januari 51,8 0,0 51,8 

Februari 45,2 2,0 43,2 

Mars 45,0 3,0 42,0 

April 34,4 4,3 30,1 

Maj 20,7 16,8 3,9 

Juni 13,1 17,9 -4,8 

Juli 10,6 17,8 -7,2 

Augusti 12,0 15,0 -3,0 

September 16,8 5,9 11,0 

Oktober 21,7 4,0 17,7 

November 47,1 2,0 45,1 

December 47,1 0,0 47,1 

Summa 378,8 88,7 290,1 

Antaganden för EED beräkning: 

• Basfallet är beräknat med 12 borrhål istället för 11 men med lika många aktiva meter som hos 
Brf Vårlöken. Schablonkostnad har använts för investeringen och extra kostnad för djupare 
hål är ej medräknat, det blir ofta dyrare pga. ökat vattentryck. 
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C – Systemgränser och mätare i fält 

I detta projekt har systemgränserna som utvecklats inom EU-projektet SEPEMO använts vilka visas i 

figuren nedan. 
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Figur 3. Schematisk skiss över olika systemgränser runt en värmepump (Zlottl & Nordman, 2012).  

Tabell 9 Beteckningar som använts i Figur 3 

Beteckning Förklaring 

E s_fan/pump =  Energi som används för driva fläkt eller pump som cirkulerar 
köldmedium 

E HW_hp =  Energi för att driva själva värmepumpen 

E HW_bu =  Energi som används för att driva eventuell spetsvärme  

E bt_pump =  Energi för att driva pump som cirkulerar media som absorberar 
omgivande energi (inte relevant för alla värmepumpar)  

E B_fan/pump =  Energi som används av fläkt eller pump för att distribuera energin 
till slutanvändaren 

Q H_hp =  Värme som levereras från värmekällan via värmepumpen 

Q W_hp =  Värme som fås från den mekaniska energin som används för att 
driva värmepumpen (inte relevant för alla värmepumpar) 

Q HW_bu =  Värme som levereras från spetsvärmare (inte relevant för alla 
värmepumpar)  
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Tabell 10. Värmemängdsmätare 

Mätpunkt Förklaring 

Qkond1 Levererad värme kondensering värmepump 1 

Qhg1 Värme från hetgasväxlare värmepump 1  

Qkond2 Levererad värme från kondensering värmepump 2 

Qhg2 Värme från hetgasväxlare värmepump 2 

Qhp3 Levererad värme från värmepump 3 

Qkbvp1 Värme inlevererad till värmepump 1 

Qkbvp2 Värme inlevererad till värmepump 2 

QSOL Värme från solhybrider 

Tabell 11. Elmätare 

Mätpunkt Förklaring 

Ehp1 El till värmepump 1 inkl. cirkulationspumpar 

Ehp2 El till värmepump 2 inkl. cirkulationspumpar 

Ehp3 El till värmepump 3 inkl. cirkulationspumpar 

Ekbpump El till stora köldbärarpumpen vid solvärmeväxlare 

Esolpump El till solhybridens köldbärarpump vid solvärmeväxlare 

Epanna El till spetsvärmning med elpanna 

EPVT  El genererad av solhybriden 

 



 

 

E2B2 C/O IQ Samhällsbyggnad  |  Drottninggatan 33 | 111 51 STOCKHOLM  | info@E2B2.se | 070-645 16 40 | www.E2B2.se 

Runt 35 procent av all energi i Sverige används i 

bebyggelsen. I forskningsprogrammet E2B2 

arbetar forskare och samhällsaktörer 

tillsammans för att ta fram kunskap och metoder för att 

effektivisera energianvändningen och utveckla byggandet 

och boendet i samhället. I den här rapporten kan du läsa 

om ett av projekten som ingår i programmet. 

 

E2B2 genomförs i samverkan mellan 

IQ Samhällsbyggnad och Energimyndigheten  

åren 2013-2017. Läs mer på www.E2B2.se. 

 

 


