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Sammanfattning 

För att inte uppvärmningen av jorden och dess atmosfär ska nå kritiska och oåterkalleliga 

nivåer inom en snar framtid krävs en förändring av vår energiförbrukning och våra 

energikällor. Det kommer att bli en kombination av flera systemlösningar och olika sorters 

förnybara källor både på personnivå och nationell nivå. Varje timme förser solens strålar 

jorden med lika mycket energi som världens befolkning gör av med på ett år. Det är så 

klart en liten del av detta som vi skulle kunna tillgodogöra oss men det är lätt att förstå 

potentialen.  

Evertech är ett företag i Umeå som har som strategi att utveckla produkter för att utvinna 

och återvinna värmeenergi ur solens förnybara resurs. Företaget har flera produkter där 

alla utgår från en värmeväxlande panel. Tillsammans med företaget testades möjligheten 

att kombinera en solcellsmodul med Evertechs solpanel till en hybrid för att få bättre 

effekt på solcellerna genom kylning. Hybrider benämns även PVT-moduler (photovoltaic 

thermal). 

En systemuppställning gjordes med en enkel prototyp för att kunna mäta yttemperatur och 

effektskillnad när den ena solcellen kyldes av värmeväxlarpanelen. Mätstudien visade på 

ökad effekt med 8 % i snitt och ett max på 15 %. Vid maxtillfället mättes det upp en 

yttemperaturskillnad mellan solcellen och hybriden på 20°C medan snittet låg på 15°C. En 

temperaturgradient på den kylda modulen upptäcktes som hämmade effektökningen vilket 

tyder på att en färdig produkt skulle ha möjlighet till högre värden. 

Genom att kombinera solhybriden med ett bergvärmesystem skulle man kunna trygga 

både den egna värmeförsörjningen och elförsörjningen samtidigt som möjligheten finns 

för återladdning av berget. Detta och hur systemen kan dra nytta av varandra studerades i 

simuleringsprogrammet Polysun. Det primära målet med att använda sig av ett 

hybridsystem är att skapa så hög effektivitet som möjligt på solcellerna och förbättra SPF-

värdet på värmepumpen genom att låta bergvärmevattnet cirkulera genom hybriderna. 

Enligt polysun var skillnaden på SPF-värdet mellan ett hybridsystem i samverkan med ett 

bergvärmesystem 4,2 mot bergvärmesystemets 2,7. Att täcka upp för den ökade 

elkonsumtionen som cirkulationen innebar och de värmeförlusterna som uppstod gentemot 

ett solfångarsystem visar sig inte bli ett problem.  

Resultatet av simuleringarna och den ekonomiska studien visar att en PVT-panel byggd på 

Evertechs ETX-panel tillsammans med bergvärme har lika goda förutsättningar att klara 

sig som solceller eller traditionella solfångare. Återbetalningstiden för en PVT-modul var 

13,8 år vid ett solcellsbidrag på 20 % medan det för en solcellsanläggning i samma storlek 

blev en återbetalningstid på 14,5 år. Av de systemen som jämfördes så hade PVT-systemet 

bäst avkastning med ett ROI (return on investment) på 1,2 % och en årlig vinst med 2000 

kronor.  



 

 

PVT-panels in society 

A further development of Evertech's ETX panels 
 

Abstract 

To prevent that the climate influences reaches critical and irreversible levels in the near 

future, a change in our energy consumption and our energy sources is required. It will be a 

combination of multiple system solutions and several types of renewable sources, both at a 

personal and national levels. Every hour, the sun shines at the earth with the same amount 

that the world's population needs in a year. It is clearly a small part of this that we could 

use, but it is easy to see the potential. 

Evertech is a company in Umeå, whose strategy is to develop products to extract and 

recycle heat energy from the solar renewable resource. The company has several products 

and all are based on a heat exchange panel. Together with the company the possibility of 

combining a solar module with Evertech's solar panel was tested for a hybrid to get better 

effect on the solar cell by cooling. Hybrids are also called PVT-modules (photovoltaic 

thermal). 

A system setup was made with a simple prototype to measure surface temperature and 

power difference when the solar cell was cooled by the heat exchanger absorber. The 

measurement study showed an increased effect of 8 % on average and a maximum of 15 

%. At the time of maximum, a surface temperature difference between the solar cell and 

the hybrid was determined to 20°C while the average was at 15°C. A temperature 

gradient at the cooled module was detected, which inhibited the power increase. This 

indicates that a future product would have the ability to obtain higher values. 
 

By combining the solar hybrid with a geothermal heating system, one could secure both 

the own heat supply and the electricity supply and at the same time have the possibility of 

recharge the mountain. This and how the systems can benefit from each other were studied 

in the simulation program Polysun. The primary goal of using a hybrid system is to create 

as high efficiency as possible on the solar cells and to improve the SPF value of the heat 

pump by allowing the heat carrier to circulate through the hybrids. The difference between 

the SPF-value of a hybrid system in conjunction with a geothermal system was 4.2 against 

the geothermal system 2.7. To cover up the increased electricity consumption that the 

circulation meant and the heat losses against a solar collector system did not become a 

problem.  

The results of the simulations and the economic study show that a PVT-panel built on 

Evertech's ETX-panel together with geothermal heat has equally good conditions for 

managing as solar cells or traditional solar collectors. The repayment period for a PVT 

module was 13,8 years for a 20 % solvency payment. For a solar cell plant of the same 

size it became 14,5 years. The PVT had the best return on investment of 1,2 % and an 

annual gain of 2000 Swedish kronor of the compared systems. 



 

 

Förord 
 

Det här arbetet är den avslutande kursen i utbildningen för högskoleingenjörer i 

energiteknik vid Umeå universitet. Studien har gjorts på uppdrag av företaget Evertech här 

i Umeå. 

Smarta energitekniska lösningar som minimerar våran påverkan på klimatet ligger mig 

varmt om hjärtat och eftersom solen är grunden till nästan all vår energi, varför inte 

utnyttja detta. Jag vill göra skillnad och vara med och hjälpa till när utvecklingen mot ett 

mindre slösaktigt samhälle växer fram där kvalité och klimatsmarta lösningar går 

vinnande ur ett livscykelperspektiv.  

Människa är i sin natur skapt att inte se problem som ligger för långt bort både tid och i 

rum men det finns ingen anledning att skjuta upp problemen till nästa generationens 

ingenjörer. 

Oavsett vad man tycker och tror om detta blir det allt tydligare att jordens resurser är 

begränsade när oljefyndigheterna blir allt mer svårtillgängliga. Alternativa och förnybara 

energikällor är oundvikliga och kommer att bli en viktig del. Om inget görs kommer 

avfallen och föroreningar att växa sig större och det kommer att krävas allt större 

ansträngningar att lösa problem ju längre tiden går. 

Jag vill rikta ett tack till Evertech för att jag fått möjligheten att göra denna studie samt att 

de har bistått med de solcellerna som behövts för projektet. Ett tack också till PPAM 

solkraft för deras hjälp med valet av solcellerna samt Lars Bäckström som varit min 

handledare på Umeå universitet. Slutligen vill jag också rika ett stort tack till 

Loggerteknik som har fixat så att jag har kunnat logga temperaturen på solcellerna på ett 

enkelt sätt (1).  
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1 Inledning 

Att himlens färg är just blå är ingen tillfällighet, det beror på solstrålarnas växelverkan 

mellan luftpartiklarna där våglängden på det blå ljuset är den effektivaste. Det är också 

spridningen och absorptionen av våglängderna från solen som styr vår energibalans på 

jordklotet vilket gör att vi får ett behagligt klimat (2).  

Växthusgaserna är på väg att rubba balansen mellan energiflöden in från solen och 

värmestrålningen ut till rymden. Anledningen är tillskottet av koldioxid och andra gaser 

från de fossila bränslena. Uppvaknandet över att oljekällorna inte är outsinliga resurser 

och att klimatet påverkas av vår framfart har skett plötsligt. Vi blir mer och mer medvetna 

om att vi behöver förändra vårt levnadssätt och minska vår energiförbrukning för att inte 

den globala uppvärmningen skall nå den typ av nivåer att det är oåterkalleligt (3).  

Energianvändningen för uppvärmning av Sveriges hushåll och tappvarmvatten är en stor 

del av detta. 2013 var 55 % av den totala användningen av energin inom bostads och 

servicesektorn (4).  För att klara den utmaningen som vi står inför med ett 

energieffektivare samhälle med en tryggare energiförsörjning som är förnybar har 

regeringen satt upp mål till år 2020. Alla nybyggda bostäder skall hålla nära nollenergihus 

och effektiviteten i energianvändandet skall ha minskat med 20 %. Parallellt med detta 

skall andelen förnybar energi ökas till 50 % av vår totala energiförsörjning och 

klimatutsläppen skall ha minskat med 40 % (5). 

Det krävs alltså en upptrappning av vårt sätt att hantera klimatförändringarna, där fokus 

måste flyttas från att prioritera det som är billigast för stunden. En stor del i utmaningen 

ligger i att vi måste minska energianvändningen. Lika viktigt är det att ta fram effektivare 

sätt att utvinna och att återvinna den förnyelsebara energin som omger oss. 

Att gå mot en mer självförsörjande strategi är trolig där var och en levererar sin egen 

energi och kanske till och med blir leverantörer. Hustak och väggar fungerar som naturliga 

ställen att placera både solceller och solfångare på där de dessutom kan fungera som 

fönster och tak integrerad i byggnaden (6). 

Det kommer antagligen bli en rad olika lösningar med lika många energikällor där 

solenergin är en. Eftersom solen kan hjälpa oss att leverera el finns det även möjlighet till 

att använda överskottet till saker som indirekt rör huset. Antagligen kommer det bli mer 

regel än undantag att ladda elbilen hemma och på så vis kan man också använda sig av 

bilen till att lagra en del av energin. Detta gör att det passar en bred marknad, från hushåll 

till stora företag, alla kan vara med och bidra.  

 

1.1 Bakgrund    

Användandet av solenergin genomgår ständigt förändringar och har fortfarande stor 

förbättringspotential. Det har till exempel varit känt sen länge att solceller får sämre 

verkningsgrad med ökad temperatur och därmed producerar mindre el.  

Därför kan man med hjälp av kylning förhindra en temperaturhöjning så att 

verkningsgraden bibehålls genom att kombinera solcellerna med solfångare till hybrider.  

Fler och fler hybridsystem kommer ut på marknaden. Två svenska utvecklingsbolag, 

Absilicon och Solarus samt ett turkiskt, Solimpeks är några av dessa. Dessutom finns idag 

också företag som har helhetslösningar på bergvärmesystem med både hybrider och 

solfångare.  
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I breddgraderna som vi befinner oss i Sverige och kanske framförallt i norra Sverige är 

problemet också att solenergin är som störst när vi behöver den som minst. Även om den 

bidrar så kvarstår problemet att solenergin skulle behöva lagras från sommarhalvåret till 

vinterhalvåret, från dag till natt för att få en effektiv energiförsörjning.  Problemet är 

främst att kunna lagra energin i ett längre perspektiv där en rad möjligheter studeras idag. 

En av möjligheterna är att lagra energin i berget eller marken genom en bergvärmebrunn 

eller ett isolerat marklager för att sedan kunna få en bättre verkningsgrad på sin 

bergvärmepump vintertid. Tidigare studier som gjorts visar att värmeförlusterna kan vara 

stora vid laddning av berget beroende på vilken typ av berggrund det är. Elisabeth 

Kjellson har visat i sin avhandling att i vissa fall är den energi som man tillför pumpen för 

cirkulation större än den vinst man gör när berget laddas (7).  I den studien fanns dock 

inget hybridsystem med och heller alltså ingen vinst i att solcellseffekten ökade.  

 

1.2 Syfte och mål    

Evertech har tagit fram en egentillverkad produkt kallad Etx-panel gjord i ett polymert 

specialmaterial för utvinning och återvinning av förnyelsebar energi. Panelerna används 

också i en del utav deras komforttak. 

Syftet med denna studie är att tillsammans med företaget studera möjligheterna att 

förbättra egenskaperna hos solcellerna och bergvärmepumpen genom att kyla modulerna 

med värmebäraren till värmepumpen från ett bergvärmehål via ETX-panelerna. 

Att kombinera solceller med solfångare kan vara ett sätt att lösa problematiken kring 

konkurrensen mellan solceller och solfångaren med ett ökande intresse av båda. Samtidigt 

som solcellerna kyls på sommaren kommer då återladdning av berget kunna ske inför 

vintern.  

Målet är att med hjälp av simuleringar, mätningar i en experimentuppställning och 

uträkningar ta reda på om och hur mycket verkningsgraden på solceller och 

bergvärmepumpen kan förbättras. Vidare jämföra det med den energin som man skulle 

kunna tillgodogöra sig i ett traditionellt solfångarsystem. Kan hybridfångarna bli en 

hållbar produkt i samverkan med bergvärme. 

 

1.3 Avgränsningar 

Idag finns det många solscellstyper ute på marknaden och med de också många märken. 

Studien har begränsats till att bara undersöka monokristallina kiselceller.  

Förutom att försöka lagra energi i berggrunden har det gjorts studier på ett flertal sätt att 

lagra energi. Att lagra i isolerade utrymmen under huskroppen och även i olika typer av 

ämnen så som salt har visat sig vara effektiva. Dock har simuleringarna begränsats till att 

bara omfatta lagring i berggrunden och bergvärmesystem som bara omfattas av 

enfamiljshus. 

I studien kommer kombinationen bergvärme och solcellshybrider jämföras med 

bergvärme, bergvärme med förvärmning av solfångare, solfångare och bergvärme. 

Evertechs värmeväxlarpanel kan fungera både som inglasade och oglasade solfångare men 

i detta projekt med kombinationen solceller och solfångare kommer endast den oglasade 

modellen testats. 
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Förutsättningar är olika för att kombinera PVT-paneler i ett system med bergvärme 

beroende på var man geografiskt sett befinner sig. Undersökningarna och simuleringarna 

har bara behandlat Västerbottens inland.  

2 Teori 

I teoridelen beskrivs förloppet i en systemuppställning från energin i solinstrålning och 

jordens inre till att användas i hushållet som uppvärmning, tappvarmvatten och den egna 

elanvändningen. 

2.1 Solinstrålning 

Solen är en gigantisk kärnfusionreaktor innehållande 99 % av solsystemets massa som 

omvandlar 4 miljoner ton väte till helium varje sekund. Den frigör stora mängder av 

energi i form av elektromagnetisk strålning som behövs för allt liv och rörelse på jorden 

(8). Elektromagnetisk strålning är energi i en mängd olika våglängder men kan också 

beskrivas som små energibärare som kallas fotoner. Ljus har nämligen både 

partikelegenskaper och vågegenskaper. 

Fotonens energimängd i elektronvolt (eV) ges av, 

 

                                                       

𝐸 =
ℎ𝑐

𝜆
       (1) 

 

 

där h är Plancks konstant och anges i joule per sekund (J/s), c är ljusets hastighet i vacuum 

och i meter per sekund (m/s) och 𝜆 är våglängden i meter (m) (3). 

Den största delen av energin finns i våglängder mellan 300 till 4 000 nanometer och består 

till 8 % av ultravioletta våglängder, 48 % befinner sig i den synliga delen och 44 % i den 

nära infraröda delen. Den del av solens strålar som inte når jorden direkt kan växelverka 

först med gaser i atmosfären, moln, partiklar och marken. Solinstrålning av denna typ 

kallar man diffus solinstrålning och utgör tillsammans med den direkta solinstrålningen 

global solinstrålning.  

Det är också detta man mäter när man mäter solenergin mot en horisontell yta. Den 

globala och diffusa solinstrålningen mäts med pyranometern (se figur 1) medan den 

direkta solinstrålningen mäts med en pyrheliometer (9). 

 
Figur 1. Pyranometer för att mäta den globala solinstrålningen (10). 
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Den årliga Globala instrålningen från solen som träffar Sverige är i genomsnitt 800 

kWh/m2 i de norra delarna av landet och drygt 1000 kWh/m2 i de södra (11).  Sverige har 

ett väder som har hög andel av molnigt väder vilket gör att den diffusa andelen i den 

globala solinstrålningen är hög. Figur 2 visar Global solinstrålning under ett normalår i 

Sverige. 

 

 

 
 

Figur 2. Global solinstrålning under ett normalår mellan perioden 1961–1990 (12). 

Solen styr även vädret och som en förlängning av det även klimatet vilket gör att vi kan få 

elektricitet från våra vindkraftverk, vattenkraftverk, solceller och kraftvärmeverk. Det är 

faktiskt också på grund av solen som vi kan tanka våra bilar på bränslestationerna runt om 

i världen. Den enda energikälla som inte kommer från solen är geotermisk energi, 

kärnenergi och månenergi (13).  

Den energi från solen som träffar jordens yta varierar kraftigt beroende på geografi, årstid, 

tid på dygnet, väder och kan även variera från år till år.  

Genom ekvation 2 kan man beräkna deklinationen (𝛿) i grader (°) som beskriver vilken 

vinkel solen har till jorden i förhållande till ekvatorn vid en viss dag (𝑛) på året. 

𝛿 = 23,45𝑠𝑖𝑛 [
360

365
(284 + 𝑛)]                                      (2) 

 

Deklinationen, tiden på dygnet och geografi bestämmer altitudvinkeln och kan beräknas 

genom ekvation 3, 

𝑐𝑜𝑠𝑧 = 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑠𝑖𝑛𝐿 𝑠𝑖𝑛𝛿 + 𝑐𝑜𝑠𝐿𝑐𝑜𝑠𝛿𝑐𝑜𝑠ℎ                 (3) 

 

där 𝛼 är altitudvinkeln i grader (°) och beskriver vinkeln mellan solens strålar och 

horisonten, L är breddgraden (°), 𝛿 är deklinationen i grader (°) och h är timvinkeln där 

varje timme motvarar +/-15 grader (°) utifrån klockan 12 00. 𝐶𝑜𝑠𝑧 är zenitvinkel i grader 

(°) och blir därmed också den optimala lutningen för en solfångare vid just den tidpunkten. 
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Med hjälp av altitudvinkeln tillsammans med deklinationen och timvinkeln kan 

azimutvinkeln beräknas genom ekvation 4. 

 

𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝑐𝑜𝑠𝛿
𝑠𝑖𝑛ℎ

𝑐𝑜𝑠𝛼
    (4) 

 

Azimutvinkeln betecknas 𝜃 och talar om vilken vinkel i grader (°) som solen befinner sig i 

horisontalplanet mätt från söder för oss som bor på norra halvklotet. För befolkningen på 

södra halvklotet mäts det från norra. Vinklarna visas nedan i figur 3. 

 

 
Figur 3. Solens vinkel till horisontalplanet på jorden och hur den befinner sig i 

förhållande till väderstreckenen beroende på dag på året, geografi och tid på dygnet (14). 

Årsvariationerna beror på hur jordaxeln befinner sig i förhållande till solen. När det är 

vinter i Sverige är nordpolen vänd bort från solen vilket gör att solstrålarna och energin 

från solen sprider sig över en större yta. Detta gör att vi här i Sverige kommer ha en längre 

period med mindre sol än vid ekvatorn där den är som störst (2).  

Trots det är potentialen stor för solceller och solfångare även i Sverige och skillnaderna är 

förhållandevis små mellan norra och södra landet. Faktum är att ett vanligt villatak har 

möjlighet att ta emot 5 ggr mer energi än husets behov (15). Största mängden energi som 

man kan tillgodogöra sig får man om man kan välja vinkel eller har möjlighet att förändra 

vinkeln efter solen. Infallsvinkeln kan beräknas utifrån ekvation 5. 

 

𝑐𝑜𝑠𝑖 = 𝑠𝑖𝑛𝐿 𝑠𝑖𝑛δ coss − cosL sinδ sins cosψ + cosLcosδ cosh coss +
            sinL cosδ cosh sins cosψ + cosδ sinh sins sinψ                                           (5) 

 

L är breddgraden (°), 𝛿 är deklinationen i grader (°), s är vinkeln i grader (°) på ytan som 

solen träffar. h är timvinkeln (°), och 𝜓 är hur många grader (°) ytan är vriden i 

förhållande till söder. På så vis kan fångarna riktas i vinkel mot solen och energiutbytet 

kan ökas. (11) 

Har man en fast vinkel för solfångarna kan den optimeras beroende på när på året man vill 

ha bäst utbyte. En ökad lutningsvinkel gör att man får ett högre utbyte höst och vår när 

solen står lägre på himlen. Högst energiutbyte sett till årsbasis får man om solfångarna 

riktas 10–15 ° under den breddgrad man befinner sig på (15). 
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2.2 Solceller 

Solceller är samlingsnamnet för olika typer av paneler som omvandlar solens energi till el 

genom den fotovoltaiska effekten. Det var Alexandre Edmond Becquerel som upptäckte 

detta för första gången när han 1839 lyckades att emittera elektroner från ett ämne med 

hjälp av elektromagnetisk strålning. 

Gemensamt för alla solceller är att man använder sig av någon typ av halvledare. En 

halvledare är en ledare som inte leder ström lika bra som en ledare men heller inte lika 

dåligt som en isolator. För att öka halvledarnas ledningsförmåga i solcellen är materialet 

p- och n-dopade vilket också gör att dom fungerar som likriktar. När solljuset träffar 

halvledarmaterialet frigör fotonerna i solinstrålningen elektroner vilket gör att det uppstår 

en elektrisk spänning mellan baksida och framsida.  

Solceller har gått från att användas i små skala för att täcka sommarstugebehovet till 

storskaliga solkraftverk.  Utvecklingen har gått snabbt framåt och det finns en rad olika 

märken och modeller att välja bland. I figur 4 visas dom två solceller som man 

huvudsakligen använder sig av idag, tunnfilmssolceller och kiselbaserade celler där 

kiselcellerna fortfarande står för 90 % av marknaden.  

 

 
 

Figur 4. Solceller från vänster till höger av monokristallint kisel, tunnfilmssolcell och 

polykristallina solceller (16). 

   

Det finns tre olika generationers solcellstyper där den vanligaste bygger på kiselteknik och 

är den första generationens solceller. Kiselsolcellerna delas in i monokristallina solceller 

och polykristallina solceller. Polykristallina celler består av många små kristaller tätt 

sammanfogade istället för en enda kristall (17). 

Kiselatomen har 3 elektronskal och fyra elektroner i det yttersta skalet som kallas 

valenskal. Man säger att de befinner sig i valensbandet. Det första elektronskalet som är 

helt ledigt kallas ledningsbandet.  

Solcellen består av en tunn kiselplatta där ovansidan N-dopas av ett ämne som ger ett 

överskott av elektroner i valensskalet och under sidan P-dopas som ger ett underskott av 

elektroner i valensskalet. För att få överskott av elektroner vid N-dopning kan kiselatomer 

bytas ut mot fosforatomer vilket gör att man får fem valenselektroner istället för kislets 

fyra. Vid P-dopning kan man byta ut några kiselatomer mot boratomer viket göra att man 

får tre valenselektroner istället för fyra. Båda typerna visas i figur 5. 
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Figur 5 . Dopning av kisel, till vänster har en kiselatom ersatts av en boratom och till 

höger har en kiselatom ersatts av en fosforatom (3). 

De fria ”extra” elektronerna i det N-dopade skiktet vill vandra över till det P-dopade 

materialet där det finns lediga platser. När detta händer kommer N-skiktet att bli positivt 

laddat och P-skiktet negativt laddat och det bildas ett område i gränsskiktet med en 

spännig. Utanför gränsskiktet tvingas ”hålen” från det p-dopade atomerna neråt vilket ökar 

avståndet från de fria elektronerna som istället trycks uppåt. 

När elektronerna frigörs ur valensbanden i P-skiktet av solljusets fotoner hamnar de fritt 

att röra sig i kristallens ledningsband. Ett förhöjt energitillstånd hos elektronerna gör att 

elektronerna separeras från hålen med hjälp av spänningsskiktet. Elektronerna kommer 

vilja röra sig uppåt mot minuskontakten medan ”hålen” som bildats på nytt kommer att 

skjutas neråt mot pluspolen.  

Om elektronerna tar sig hela vägen fram till minuspolen innan de faller tillbaks till lediga 

”hål” i valensbandet beror på diffusionlängden. Diffusionslängden bestäms av vilket 

material man använder sig av. När elektronerna väl är inne i det N-dopade kislet är risken 

att falla tillbaks liten eftersom hålen är få. Om diffusionlängden inte är tillräcklig säger 

man att elektronerna rekombinerar. 

Om metallgallren som utgör plus och minussida kopplas ihop tillsammans med en 

förbrukare uppstår en ström enligt figur 6.  
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Figur 6. När en foton träffar det undre P-dopade kislet uppstår en ström om plus och 

minussida kopplas samman (18). 

 

För att en elektron skall ta sig till ledningsbandet krävs en viss mängd energi. Energin 

eller bredden på detta bandgap kallas den förbjudna zonen. Hos kiselbaserade solceller 

krävs det ungefär 1,12 eV medan tunnfilmssolceller kan ha ett bandgap uppemot 1,7 eV. 

Har fotonerna för lite energi i förhållande till bandgapet omvandlas detta till värme. 

Samma gäller om fotonerna har för mycket energi, allt som inte behövs för att passera 

bandgapet blir termiska förluster. 

På grund av halvledarnas begränsningar att tillgodogöra sig hela solspektras våglängder 

kan solceller teoretiskt sett bara nå en verkningsgrad på runt 29 % medan de i verkligheten 

ligger på runt 18 % (3). 

Av kiselsolcellerna är det de kristallina som är effektivaste men de är också lite dyrare i 

tillverkningen eftersom kislet måste vara absolut rent, man måste odla fram kislet annars 

ökar risken för rekombination.  

Den andra generationen är tunnfilmssolceller och är betydligt billigare att producera men 

levererar mindre effekt per kvadratmeter. Tunnfilmssolcellerna är gjorda av tunna skikt av 

halvledarmaterial som har förångats på olika typer av material så som glas eller plast. 

Dessa tillverkas antingen av kadmiumtellurid (CdTe) eller (CIGS) som är en blandning av 

koppar-indium-gallium och diselenid. Genom att variera mängden Indium kan man 

komma fram till det optimala bandgapet vilket ökar verkningsgraden. Rekordet är 19,6 % 

(3). Sverige är framstående när det gäller tillverkning av CIGS solcellerna och de fungerar 

ofta bättre vid diffust ljust än kiselcellerna. 

Tredje generationens solceller bygger på nanoteknik men är fortfarande på 

forskningsstadiet (17). 
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2.3 Temperaturens inverkan på verkningsgraden 

Temperaturen på en solcellsmodul är direkt avgörande för vilken verkningsgraden den har 

och därmed också vilken effekt den får. Med tanke på att en solcell utan problem kan nå 

en temperatur på 60°C så är det lätt att förstå problematiken kring detta. Temperaturens 

inverkan på solcellernas effekt visas i figur 7. 

 
 

Figur 7. Maxeffekten på olika typer av solceller förändras utifrån 

temperaturförändringar. c-Si cellerna är de traditionella kiselsolcellerna, resten är 

tunnfilmceller (19). 

När temperaturen ökar, ökar rörelsen på atomerna. Det blir svårare för elektronerna att ta 

sig fram och de hindras från att få samma fart som tidigare när kollisionerna med 

atomerna inträffar oftare. Ökad temperatur medför också att bandgapet minskar som 

resultat av att avståndet ökar mellan atomerna. Detta innebär att med hjälp av värmen kan 

elektroner lättare slitsa sig loss från atomernas valensband och röra sig till ledningsbandet.  

Till skillnad från elektroner som har exciterats av en foton är termiskt exciterade 

elektroner instabila och faller lätt tillbaks till ett ledigt ”hål”. En ständig ström av 

exciterade och rekombinerade elektroner sker i kristallen och ökar med temperaturen. Hur 

stort detta antal av elektroner är anges av den intrinsiska koncentrationen ni. En förhöjd 

intrinsisk koncentration, dvs en högre andel elektroner i ledningsbandet ökar 

mättnadsströmmen Is vilket medför en minskning av spänningen i den öppna kretsen. 

Sannolikheten för rekombination av de exciterade elektronerna från solen ökar också när 

det krävs mindre avgiven energi för att falla tillbaks när avståndet är kortare. 

Ett minskat avstånd kan också ha motsatt inverkan, effekten kan förbättras en aning 

genom att det blir fler fotonexciterade elektroner med mindre energi som tar sig förbi det 

förbjudna området. Det är dock väldigt lite i jämförelse med vad man tappar. Grovt sett 

kan man säga att en ökning av temperaturen på 10°C försämrar solcellen med 5 % (3). 

Den verkningsgrad som anges på solcellerna utgår vanligtvis från ett standardförhållanden 

som innefattar temperatur, ljusspektra och solinstrålning. Temperaturen är 25°C, ett 

ljusspektrum på 1,5 air mass (AM), vilket betyder den sträcka ljuset färdas i förhållande 

till tjockleken på atmosfären. Slutligen innefattar standarden också solinstrålning på 1000 

W/m2. I själva verket har solcellerna en betydligt högre arbetstemperatur och får därmed 

också en lägre elproduktion (3).  
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För att motverka problemet kan det vara effektivt att kyla solcellerna. Viktigt vid kylning 

av parallellkopplade solcellerna är att man får en helt homogen kylning. Studier har visat 

att med en temperaturgradient över cellen kommer den vara betydligt känsligare om den är 

parallellkoppla än om den är i serie. I vissa fall har det inte ens märkts någon minskning 

eller under 1 % i effekt vid seriekoppling och temperaturskillnader, skillnaden för 

parallellkoppling har nått upp till 17 % (20). 

För att beskriva avvikelsen i effekt från standardtemperaturen anges en 

temperaturkoefficienten. Den visar att effekten som tillverkaren uppger vid 25°C minskar 

eller ökar procentuellt för varje grad den avviker relativt det föregående värdet. 

Solcellerna kommer att få en ökad effekt vid sjunkande temperaturer och en minskad när 

temperaturen ökar. Ett typiskt värde för en kiselbaserad solcell är -0,45 %/°C medan 

tunnfilmssolceller oftast har en lägre temperaturkoefficient med undantaget från 

kiselbaserad tunnfilm (TF-Si). CIGS cellerna har en temperaturkoefficient på -0.36 %/°C 

som kan ses i tabell 1. 

 

Tabell 1.  Temperaturkoefficienten (γrel (%/°C)) påverkas av olika typer av 

tillverkningssätt och material. c-Si cellerna är de traditionella kiselsolcellerna, resten är 

tunnfilmsceller (19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det bör också nämnas att temperaturkoefficienten är en förenkling och följer i själva 

verket inte en rät linje. 

En uppskattning av drifttemperaturen hos en solcellsmodul kan göras utifrån ekvation 6, 

 

Tsolcell = Tluft + (𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20)
𝐺

800
                                  (6) 

 

där NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) definieras som temperaturen i Celsius 

(°C) på cellerna mitt på dagen vid solinstrålningen 800 watt per kvadratmeter (W/m2) med 

en vinkelrät infallsvinkel. Lufttemperatur är 20°C och en fri luftcirkulation med 

vindhastigheten en meter per sekund (m/s). Tsolcell och Tluft är temperaturen på solcellen 

respektive luften i grader (°C). G i detta fall är den aktuella solinstrålningen i watt per 

kvadratmeter (W/m2). 

Om man löser ut G ur ekvationen kan en ungefärlig solinstrålning beräknas genom 

ekvation 7 om Tsolcell, Tluft och 𝑁𝑂𝐶𝑇 är känd. 

TCO`s 

 

Pmax 

γrel 

(%/°C) 

Voc 

βrel 

(%/°C) 

Isc 

αrel 

(%/°C) 

FF 

Κrel 

(%/°C) 

Error +/- 0,027 +/-0,021 +/- 0,019  

a-SI (SJ) -0,13 -0,33 +0,12 +0,10 

CdTe -o,21 -0,24 +0,04 -0,01 

Microm 

(α-Si/μcSi 

-0,36 -0,37 +0,05 -0,04 

CIGS -0,36 -0,31 +0,02 -0,08 

c-Si Wafer-

based 

-0,45 -0,33 +0,06 -0,019 

TF-Si -0,48 -0,41 +0,15 -0,22 
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𝐺 = (Tsolcell − Tluft)
800

(𝑁𝑂𝐶𝑇−20)
                               (7) 

 

Hur varma solcellerna kommer att bli, beror på en rad faktorer där solcellens uppbyggnad 

och placering kommer att vara betydelsefulla. Placeringen såsom lutning och väderstreck 

kommer att styra hur stor solinstrålningen blir och därmed också temperaturen på cellerna. 

Vinden och lufttemperaturen kommer att avgöra hur stor värmetransporten är från 

modulerna (21). Påverkan av temperaturen på verkningsgraden går att koppla till 

ekvationen 

  

𝑃𝑚 = 𝐼𝑚 ∙ 𝑉𝑚 = (𝐹𝐹)𝑉𝑜𝑐 ∙ 𝐼𝑠𝑐                                            (8) 

 

Detta är ett grundläggande uttryck som också kan fungera som definitionen av fyllfaktorn 

(FF) där det nedsänkta m:et står för maxeffekt, OC för öppen krets och SC står för 

kortslutning. 𝑃 är effekt i watt (W), I är ström i ampere (A), V är Spänning i volt (V). 

Fyllfaktorn är ett förhållande och ett mått på hur bra kvalité som solcellen har i praktiken 

och säger att en låg serieresistans, ett lågt n-värde och hög shuntresistans ger hög 

fyllnadsfaktor enligt figur 8 och ekvation 9, 

 

𝐹𝐹 =
𝑉𝑀𝑃𝑃 ∙ 𝐼𝑀𝑃𝑃

𝑉𝑂𝐶 ∙ 𝐼𝑆𝐶
     (9) 

                                                

där 𝑉𝑀𝑃𝑃 är högsta spänning i volt (V) vid maxeffekt, 𝐼𝑀𝑃𝑃 är högsta strömmen i ampere 

(A) vid maxeffekt,  𝑉𝑂𝐶 är spänning i volt (V) vid öppen krets och 𝐼𝑆𝐶  är 

kortslutningsströmmen i ampere (A). Grafen i figur 8 visar en karakteristisk effektkurva 

för en solcell. Typiska värden på Fyllfaktorn är 0,75–0,85 för kiselsolceller och 0,6–0,75 

för tunnfilmssolceller.  

 

 
 

Figur 8. Maxeffekt uppnås vid en viss spänning och en viss ström. Den randiga ytan i 

förhållande till den grå är fyllfaktorn (3). 
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På grund av att värmeexciterade elektronerna ökar vid högre temperaturer kommer både 

den öppna kretsens spänning och fyllfaktorn att minska.  

Kortslutningsströmmen ökar också något men är av mindre betydelse. Detta resulterar i att 

den aktuella verkningsgraden kan beräknas ur en linjär ekvation enligt 

 

𝜂𝑐 = 𝜂𝑇𝑟𝑒𝑓[1 − 𝛽𝑟𝑒𝑓(𝑇𝑐 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) + 𝛾𝑙𝑜𝑔10𝐺𝑟]  (10) 

 

där 𝜂𝑇𝑟𝑒𝑓 är verkningsgraden vid referenstemperaturen, 𝑇𝑟𝑒𝑓 angivet i Celsius (°C).  𝛽𝑟𝑒𝑓 

är cellens temperaturkoefficienten i procent per ökad grad i Celsius (%/°C), 𝑇𝑐 är aktuell 

temp i Celsius (°C), 𝐺𝑟 är strålningsflödet mot panelen i watt per kvadratmeter (W/m2) 

medan 𝛾 angett i Kelvin K-1 är kopplat till materialegenskaper på cellen och antas oftast 

till noll. Därmed kan ekvationen förenklas till 

 

𝜂𝑐 = 𝜂𝑇𝑟𝑒𝑓[1 − 𝛽𝑟𝑒𝑓(𝑇𝑐 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)]           (11) 

 

 

Värdet på temperaturkoefficiententen och verkningsgraden vid referenstemperaturen finns 

oftast angivet bland leverantörens produktblad men kan också räknas ut om man har 

möjlighet att mäta effekten vid två olika temperaturer vid en given instrålning. 

Temperaturkoefficienten beror inte enbart av materialet utan också på och kanske särskilt 

av ett förhållande mellan referenstemperaturen och den högsta temperatur som cellen kan 

leverera ström vid och ges av  

 

𝛽𝑟𝑒𝑓 =
1

𝑇0  −𝑇𝑟𝑒𝑓
                                                          (12) 

    

 

Där 𝑇𝑟𝑒𝑓  är temperaturen på cellen i Celsius (°C) och  𝑇0  är vid den temperatur som cellen 

helt har slutat att producera ström. Vilken temperatur som 𝑇0   är, beror av vilken typ av 

solceller det handlar om. För kiselceller anges den till 270C° (22). 

Författarna till On the temperarure dependence of photovoltaic module electrical 

performance skriver att en intressant fråga kan vara om det kan vara bäst att ta reda på 

överskottsvärmen från solcellerna istället för att bara försöka kyla bort den.  

 

2.4 Solpaneler från Evertech 

Solfångare är benämningen på en absorbator tillverkad för att värma tappvarmvatten och 

vatten för byggnadsuppvärmning med hjälp av solen. Systemet består av solfångare, 

ackumulatortankar för att lagra solenergin samt en solstyrning för att reglera när 

cirkulationspumpen ska starta. Figur 18 i avsnittet system med bergvärme och solfångare 

visar en skiss på detta. För att nå bästa effekt rekommenderas solfångarna att ha ett flöde 

på 0,50 l/m2 min (15).  

Evertechs solpaneler är en värmeväxlarabsorbent tillverkad i plast där tunna kanaler utgör 

värmeväxlarens yta enligt figur 9.  
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Figur 9. Evertechs värmeväxlarabsorbent i polymert material (23). 

Etx-panelerna tillverkas i ett polymert specialmaterial vilket innebär att det är en plast som 

är speciellt framtagen för Evertechs värmeutvinning/återvinning. I och med denna teknik 

kan panelerna göras så tunna som 23 mm och fördela sina 1,3 liter på en stor yta. 

Storleken är 165*55 cm och levererar 550 watt (580 W/m2) (24).  

 

2.5 Hybridsystem 

En solfångare som både producerar el och varmt vatten kallas hybrid eller PVT 

(photovoltaic thermal). PVT-kollektorn är väldigt lik den traditionella solfångaren medan 

PVT-panelen mer liknar solmoduler.  

Om inglasning sker kommer den termiska effekten hos PVT-kollektorn att öka och den 

elektriska effekten kommer att minska i förhållande till den traditionella solcellen. 

Anledningen till den minskade elektriska effekten är en ökad reflektion från glaset men 

kanske framförallt från en temperaturhöjning. Om en PVT-panel används finns det istället 

möjlighet att öka den elektriska effekten men på bekostnad av den termiska effekten.  

Det finns ett fåtal tillverkare i Sverige som har satsat på solhybrider som producerar både 

el och värme där Absolicon och Global Sun Engineering är två av dessa. Absolicon är en 

PVT-kollektor medan Global Sun Engineering är en PVT-panel med reflekterande speglar 

som följer solen.  

I Schweiz finns ett företag vid namn Meyer burger hybrid som tillverkar PVT-paneler men 

ledande i Europa är ett turkiskt företag, Solimpeks som visas figur 10. Företaget erbjuder 

två varianter av hybrider beroende på om man fokuserar på värme eller el (25). Högsta 

effekt nås av powervolt som har en effekt på 660 watt med en storlek av 1,27 m2. Av 

dessa är 200 watt elektricitet och 460 watt termisk energi. Den uppges kunna ge upp till 20 

% mer elektrisk effekt än en traditionell solcell. 
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Figur 10. Solfångare som producerar både el och värme i samma modul. Just denna är 

tillverkad i Turkiet av företaget Solimpeks (25). 

Forskning har bedrivits länge på hybridsystem men intresset har varit varierande beroende 

på hur energiläget har varit runt om i världen. De första undersökningarna gjordes så tidigt 

som på 70 talet men trots det har det inte riktigt tagit fart. (26) IEA (International Energy 

Agency) är en internationell byrå med 29 medlemsländer, startad för att trygga en pålitlig 

och ren energi för framtiden (27).  

Redan 1977 startade IEA programmet Heating & Cooling Programme som är inriktad på 

just energi från solen. 2005 drog Heating & Cooling Programme igång ett tre år långt 

projekt kallad ”Task 35 PV/thermal solar system” som studerade möjligheten att 

kombinera solceller med just solfångare. Där kom man fram till att solhybriderna delar de 

estetiska fördelarna med solcellerna samt att de har en bättre effekt per ytenhet i 

jämförelse med om man skulle montera solfångare och solceller separat (28).  

Vid en jämförelse som gjordes med en anläggning där man enbart skulle använda sig av 

separata solcellspaneler och solfångare blev kostnaden 6 % dyrare.  

Däremot behövdes bara en yta på 25 m2 till skillnad från separata solfångare och solceller 

där det behövdes en yta på 33 m2 (29). Detta gör i sin tur att de passar bra för 

bostadsmarknaden där det finns begränsat utrymme för montering (28).  

IEA har nu satt upp ett nytt program för PVT-kollektorer med start i juni 2017 och 

kommer att sträcka sig till 2021. Där anses att förutsättningarna har förändrats både 

ekonomiskt och marknadsmässigt där det framöver kommer att bli fokus på att optimera 

hybriderna i energisystemen (30). 

Som det nämndes i början av avsnittet finns det två sätt att bygga Hybridsystem, med 

inglasning (PVT-kollektorer) eller utan inglasning (PVT-paneler), se figur 10 och 11.  
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.  

Figur 11. Absolicons solfångare av typen PVT-kollektor (31) 

 

Typiskt för en PVT-kollektor är en minskning på 2 % av den elektriska effekten. En PVT 

utan inglasning kommer istället dra nytta av den kylning man får från absorbatorn och på 

så vis kunna öka sin verkningsgrad. 

Eftersom solcellerna inte har samma typ av absorptionsförmåga som hos traditionella 

solfångare kommer denna typ av solcellsmodul inte kunna ta till vara på lika brett spektra 

på våglängderna som en solfångare. Figur 12 visar att gemensamt för PVT-kollektorn och 

PVT-panelen är en minskad termisk verkningsgrad gentemot en PT- kollektor. Detta beror 

på ett ökat termiskt motstånd mellan cell och absorbator, ökade reflektionsförluster pga. 

av cellen samt en minskad absorptionsförmåga genom cellglaset. För en PVT-panel beror 

det också på det faktum att värmeförlusterna kommer att öka eftersom inglasning saknas. 

 

 
 

Figur 12. Den termiska effekten på ett PVT-systemen beror på om man har optimerat den 

för el eller termisk energi. Den fyrkantiga prickade linjen representerar en konventionell 

solfångare (20).  

 

Typiskt värde på absorption för en traditionell solfångare är 95 % medan PVT-modulen 

ligger på runt 75–85 %. 
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Det ska nämnas att om temperaturdifferensen mellan en solfångare och omgivningen är 

lägre än ca 4°C kommer verkningsgraden för en traditionell inglasad solfångare vara lägre 

än för en oglasad enligt figur 13 (6) . 

 

 
 

Figur 13. Verkningsgraden varierar utifrån vilken typ av solfångare det är samt hur hög 

temperaturdifferensen är mellan absorbatorn och omgivande temperatur (32). 

För ett system med låg temperatur där man arbetar i kombination med bergvärme blir 

detta en fördel. 

Tunnfilmscellerna har till skillnad från kiselcellerna transparenta kontakter på ovansidan 

vilket gör att reflektionen från dessa saknas. Det gör att tunnfilmssolcellerna kan 

absorbera denna del av ljuset i en PVT-modul och omvandla det till värme. 

Kristallint kisel har lätt för att absorbera våglängder mellan 0.5–1.1 µm men däremot är 

materialet nästan är helt transparent för våglängder högre än 1.1 µm. I en vanlig solcell är 

dessa våglängder helt oanvändbara medan man i en hybrid kan använda det till 

värmeförsörjning. Av den anledningen är det av intresse att ha en hög absorptionsförmåga 

på PT-kollektorns framsida där den är fäst i cellen men även på cellens baksida. 

Alternativt ha fluiden i direktkontakt med solcellen. 

Mellan cellen och absorbatorn är det också viktigt att ha ett lågt termiskt motstånd för att 

hålla cellen så kall som möjligt och absorbatorn så varm så möjligt. Man ska alltså sträva 

efter att ha ett material som är tunt men som har en hög värmeledningsförmåga. På så vis 

får man ett lägre värde på värmeförlustfaktorn (FR) som är definierad som förhållandet 

mellan den användbara energin och den energi som absorberas om hela absorbatorn hade 

samma temperatur som vid inloppet. FR är alltså ett mått på hur stora värmeförluster man 

har i solfångaren som i sin tur påverkar verkningsgraden och ges av ekvation 13, 

 

𝐹𝑅 =  
ṁ𝐶𝑝(𝑇𝑓,𝑜𝑢𝑡−𝑇𝑓,𝑖𝑛)

𝐴𝑐[ 𝐻𝑎−𝑈𝑐(𝑇𝑓,𝑖𝑛−𝑇𝑎)]
                        (13) 

 

där ṁ är massflödet i kilo per sekund (kg/s), 𝐶𝑝 är specifik värmekapacitet i joule per kilo 

och grader i Celsius (j/kg°C), 𝑇𝑓,𝑜𝑢𝑡, 𝑇𝑓,𝑖𝑛, 𝑇𝑎 är inlopps, utlopps och 

omgivningstemperatur i Celsius (°C), 𝐴𝑐 är absorbtionsytan i kvadratmeter (m2
), 𝐻𝑎 är den 
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absorberade solinstrålning i watt per kvadratmeter (W/m2) och 𝑈c är en förlustkoefficient i 

watt per kvadratmeter (W/m2). 

Den övre delen av denna ekvation kan man också se som den användbara energin ( 𝑄𝑎) i 

watt (W) och beräknas genom ekvation 14. 

 

𝑄𝑎 = ṁ𝐶𝑝(𝑇𝑓,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑓,𝑖𝑛)                                               (14) 

 

Verkningsgraden på solfångaren eller hybriden kan bestämmas genom ekvation 15, 

 

𝜂 = 𝐹𝑅[𝜏𝛼 − U(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑎)/Gpy]                                       (15) 

 

där 𝜏𝛼 är transmissions och absorbtionsfaktorn på fångaren, U är solfångarens 

förlustkoefficienten i watt per kvadratmeter och Celsius (W/m2°C), 𝑇𝑖𝑛 är 

inloppstemperaturen på solfångaren, 𝑇𝑎 är omgivningstemperaturen i Celsius (°C) och 

Gpy är solinstrålningen i watt per kvadratmeter (W/m2). Extra viktigt är det att ha bra 

värmeledningsförmåga mellan absorbatorn och cellen om man har oglasade PVT-

kollektorer (26).  

 

2.5 Bergvärme och möjligheten till återladdning 

Genom att använda sig av jordens inre energi och den naturliga återladdningen av berget 

från solen kan man i dag utnyttja bergvärme året runt. I det här kapitlet beskrivs 

bergvärmen i stora drag, hur det traditionellt används samt framtida möjligheter. 

 2.5.1 Bergtyper 

Den svenska berggrund är gammal och utgörs huvudsakligen av urlagret i form av 

bergarterna granit och gnejs som bildades för ungefär 2000 miljoner år sedan. Detta 

innebär att berggrunden i Sverige har en bra värmeledningsförmåga och kan antas till 3 

W/m∙K vilket lämpar sig bra för bergvärmesystem. Den främsta orsaken till skillnaden i 

berget förmåga att transportera värme är hur stort inslaget av kvarts är som har 7,7 W/m∙K 

i värmeledningsförmåga. Sprickor i denna typ av berggrunder har inverkan på 

grundvattenflödet som i sin tur också kan påverka energitillgången. 

Temperaturen i ett berglager varierar inte över ett år utan håller ungefär samma temperatur 

som medeltemperaturen i luften i södra Sverige. På grund av det isolerande snötäcket i 

norra Sverige ligger det 1–4 grader högre än medeltemperaturen i den delen av landet.  

I figur 14 visas temperaturen i berget och variationen på bergstyper i Sverige.  För varje 

hundra meters djup ökar temperaturen med 1,5–3°C (33). Detta kallas också den 

geotermiska gradienten. 
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Figur 14. Temperaturskillnad på grundvattnet och samansättning i berget beroende på 

vart i landet man befinner sig. Det sker ständigt en ökning av lufttemperaturen och därför 

kan man räkna med att grundvattnen temperaturen har ökat med 1 grad sedan figuren var 

gjord.  De olika färgerna i kartan till höger beskriver vilken typ av bergart det är (33) 

(34). 

 

2.5.2 Bergvärme 

Det vanligaste sättet att ta tillvara på värmen som finns lagrad i berget är att låta 

värmebäraren (brinervätskan) ta upp värme från berget i ett borrat hål för att sedan 

värmeväxla med ett köldmedium i värmepumpen. 

När värmeväxlingen skett förångas köldmediet i värmepumpen. Gasen komprimeras och 

får på så vis en temperaturhöjning som i sin tur kan användas för att värmeväxlas med 

värmesystemet eller tappvarmvattnet. Vid denna process kondenseras köldmediet innan 

det återigen kan värmeväxlas med brinervätskan. Förhållandet mellan hur mycket energi 

som pumpen kan leverera utifrån tillförd energi anges genom ett COP-värde (coefficient of 

performence) eller värmefaktor enligt ekvation 16, 
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   𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝑎𝑣𝑔𝑖𝑣𝑒𝑡

Ẇ𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟
                                               (16) 

 

 

där 𝑄𝑎𝑣𝑔𝑖𝑣𝑒𝑡 är hur hög effekt i kilowatt (kW) pumpen kan leverera till byggnaden och 

Ẇ𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟 är den effekt i kilowatt (kW) som kompressorn behöver för att höja 

temperatur på köldbäraren. Hur bra COP-värdet är beror främst på temperatur på 

värmebäraren och pumpens effektivitet (35).  

Hur hög värmefaktorn är under ett helt år avsett bara för uppvärmning anges med ett 

SCOP-värde (Seasonal coefficient of performence) och anger förhållandet mellan utnyttjad 

och tillförd energi. Ett mera rättvist förhållande får man om man inkluderar varmvattnet 

till en total årsvärmefaktor som anges med ett SPF-värde (Seasonal Performance Factor). 

Djupet på hålet och värmepumpens storlek bestäms utifrån hur mycket energi som behövs 

för bostaden samt vilken typ av berggrund det är. Värmeeffektbehovet är den maximala 

effekten som behövs när det är som kallast ute. Det är en begränsad tid på året och därför 

väljs pumpen effekt till 65–70 % av den maximala effekten som krävs. Övrig tid täcks upp 

av en elpatron. På så vis kan 95 % av husets årliga energibehov tillgodoses utan att det 

behövs införskaffas en onödigt stor pump (36). 

Vinterhalvåret värms köldbäraren av berggrunden för att sedan tas tillvara av 

bergvärmepumpen. Under den tiden på året som ett värmebehov behövs sänks 

temperaturen i berggrunden. På sommaren sker återladdning naturligt, uppifrån av solen, 

underifrån och från sidan av berget. Den årliga temperaturvariationen i marken som 

påverkas från solen tros nå ett djup på 15–20 meter innan uppvärmning från sönderfall i 

jordens inre tar över. I en brunn som är 110 meter utgörs solenergin av ungefär 12 % efter 

5 års användning. I yngre graniter och pegmatiter kan också temperaturen höjas i 

berggrunden utifrån sönderfall av höga halter av uran, torium och kalium (33). 

2.5.3 Återladdning 

I praktiken kommer dock inte en bergbrunn kunna hämta sig på sommaren vilket 

resulterar i en temperatursänkning de första åren (33). Det finns därför i huvudsak tre 

anledningar till att kombinera bergvärme med solfångare. Minskad elanvändning, 

återställa eller höja temperaturen i borrhålen och minska värmeutvinningen från marken 

genom att öka uttaget från solen (7). 

Intresset kring kombinationen av bergvärme och solfångare började tidigt vilket medförde 

att bland annat Vattenfall gjorde ett flertal studier på 80–90 talet. Man kom fram till att i 

de flesta fall var det mer ekonomiskt hållbart att borra djupare än att återladda. Man 

nämnde dock att det var komplexa system som skilde sig åt beroende på geografi och 

lokala förutsättningar vilket gjorde att det var svårt att dra några generella slutsatser 

På högskolan i Dalarna har Tepe, Rönnelid and Perers visat på förändringar av SPF-värdet 

dels genom att förändra berggrunden dels genom att variera borrhålsdjupet. Detta visade 

att en ökning av den termiska ledningsförmågan från 2,7 W/m∙K. – 4,4 W/m∙K gav en 

ökning på årsvärmefaktor med runt 0,2. En ökning av borrdjupet från 65-185m gav en 

ökning av SPF från 2,3–3. 

Elisabeth Kjellson visar i sin rapport Solar Collectors Combined with Ground-Source Heat 

Pumps (7) att återladdning på sommaren för att höja temperaturen i borrhålet leder till en 

förlust på grund av elektriciteten som krävs för att cirkulera brinervätskan är högre än den 

vinst man gör vid temperaturhöjningen på köldbäraren.  
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I det aktuella fallet var höjningen 2–2,5°C i årsmedeltal beroende på borrdjup och antal 

kvadratmeter solfångare. Anledning till att det inte lönar sig är att man får en hög 

temperaturgradient mellan borrhålet och berget vilket gör att värmeförlusterna i borrhålet 

blir för stora. Om det primära med återladdning är att spara på elektricitet kommer det 

vara effektivare att använda solfångarna för uppvärmning av varmvattnet.  

Det visade sig också att det var endast borrhål under 120 meter som uppvisade ett högre 

SPF vid återladdning. Elisabeth menar också att ett reglerbart system där solfångarna 

ibland hjälper till att avlasta bergvärmepumpen och ibland ökar temperaturen på brinern 

sparar mest elektricitet även om det var marginellt mot att ha separata solfångare. 

Skillnaden mellan ett bergvärmesystem med ett borrhål på 160 meter utan solfångare och 

där man aktivt laddar marken med solenergi motsvarar ungefär ett 20 meter djupare hål.  

Den kallaste månaden var i februari utan solfångare och var ca en grad lägre än för med 

vilket skedde i januari. Om borrhålen är underdimensionerade eller att borrhålen är för tätt 

borrade kommer man under vintern sänka temperaturen i marken så att en naturlig 

återladdning under sommaren blir undermålig. I dessa fall kan det var befogat att använda 

sig av återladdning (6). Underdimensionering kan ske om marken inte har den 

värmeledningsförmåga som man först trodde, att värmebehovet ökat eller att 

grundvattennivån var lägre än förväntat. Slutligen kan också sammankopplade borrhål 

med stor volym i berget för stort värmebehov fungera för säsongslagring.  

 

2.5.4 System med bergvärme och solfångare 

Att kombinera solfångare med ett bergvärmesystem kan ske på flera olika sätt och därmed 

också få flera olika typer av fördelar. Med en systemuppställning enligt figur 15 kommer 

man med en bra systemstyrning att kunna optimera systemet och på så vis dra nytta av 

solenergin på bästa sätt.  

 

 
Figur 15. Schematisk bild på en systemuppställning där solfångare kombinerats med 

bergvärme (7). 
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På så sätt kan bergvärmesystemet och solfångarsystemet dra nytta av varandra och därmed 

få nya förutsättningar. Drifttiden och verkningsgraden på solfångaren kommer att öka 

eftersom den arbetar med lägre temperaturer. Det blir också mindre värmeförlusterna som 

beror på mindre temperaturdifferenser till omgivningen. Samtidigt får värmepumpen ett 

bättre SPF-värde genom en högre brinertemperatur. Eftersom både bergvärmesystemet 

och solfångarsystemet kräver frostskydd så krävs en värmeväxlare mellan själva 

värmesystemet och brinersystemet. Systemet anpassas och använder sig av den för 

tillfället bästa lösningen. De olika lösningarna beskrivs nedan utifrån årstid. 

 

Läge1 

När våren kommer så börjar solen värma på allvar vilket resulterar i att solfångarna värms 

upp. I ett tidigt skede kommer inte fångarna att bli nog varma för att uppnå varken 

värmesystemets temperatur eller tappvarmvattentemperatur. Däremot kommer 

brinervattnet som håller en låg temperatur uppvärmt av berget att kunna börja värmas 

vilket resulterar i en bättre verkningsgrad för värmepumpen som visas via 

systemuppställningen i figur 16.  

Solfångaren kommer på grund av detta kunna öka sin driftstid eftersom den kan jobba 

med lägre temperaturer i jämförelse med traditionella metoder. Arbetstemperaturen ligger 

då i spannet mellan 5–20°C på solfångarna. Den undre temperaturgränsen beror av bergets 

möjlighet att värma vattnet medan den övre gränsen främst beror på bergvärmepumpens 

temperaturbegränsning. Intresset för att minimera sina uppvärmningskostnader har 

medfört en efterfrågan på solvärmesystem och därmed också snabbat på utvecklingen.  

Anpassade värmepumpar med inverterstyrda kompressorer har resulterat i att 

solvärmepumpar dykt upp på marknaden. Vissa av dessa klarar arbetstemperaturer 

uppemot 40°C vilket gör att solvärmen kan utnyttjas maximalt (15) (37). 

 
Figur 16. Det uppvärmda brinervattnet från berget kan värmas ytterligare i solfångarna 

innan det cirkuleras vidare till värmepumpen (svart krets). Värmepumpen höjer i sin tur 

temperaturen för att anpassas efter tappvarmvatten och radiatorkretsen (röd krets) (6). 
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Läge 2. När soltimmarna blir fler och solinstrålningen ökar framemot sommaren blir 

värmebehovet mindre. Bergvärmen och solfångarna behöver bara hjälpa till att värma 

varmvattnet och överskottet kan laddas tillbaka ner i berget enligt figur 17.  

. 

 
Figur 17. I läge 2 är Radiatorkretsen helt bortkopplad. Värmepumpen värmer endast 

tappvarmvattnet och överskottsenergi kan återladda berget (6). 

Alternativt kan man köra uppvärmning av tappvarmvatten från solfångarna denna tid och 

låta pumpen vila helt enligt figur 18. 

 
Figur 18. Bergvärmekretsen och radiatorkretsen är bortkopplad. Uppvärmningen av 

tappvarmvatten sker endast genom solfångarna (6).  
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Läge 3. Höst, vilket innebär samma som läge 1 och figur 16. 

Läge 4. Soltimmarna blir allt färre och systemet återgår till att behöva hela värmebehovet 

från värmen som finns lagrad i berget enligt systemet i figur 19. Bergets har återladdats av 

solvärmen under sommaren vilket innebär att brinervätskan håller en lite högre temperatur 

som resulterar i att värmepumpen kan bibehålla en hög verkningsgrad. 

 
Figur 19. Ingen värme kan tas till vara på av solen. Uppvärmningen av radiatorvattnet 

och tappvarmvattnet sker helt av bergvärmesystemet (6). 

 

Vid kombinationen PVT-paneler och bergvärme, kommer syftet till stor del vara att kunna 

kyla solcellerna på sommaren. När det görs kommer systemet enligt figur 18 att gå förlorat 

och systemet kommer fortsätta att värmas upp med hjälp av solvärmepumpen enligt figur 

17. Vinsterna i en ökad verkningsgrad på solcellerna och eventuellt i återladdningen måste 

alltså täcka upp för de förluster man får av cirkulationspumpen. För att det ska vara 

lönsamt måste den också täcka upp för den varmvattenproduktionen som går förlorad i ett 

system med enbart solfångare och bergvärme. 

I en studie som gjordes av M. Bakker med simuleringsprogrammet TRNSYS 

kombinerades PVT-moduler tillsammans med bergvärme. Den ökade elförbrukning på 

grund av cirkulationspumpen täcktes helt upp av den förbättrade elproduktionen som på 

grund av att solcellerna kyldes (20). I denna systemuppställning krävdes också 25 % 

mindre yta i jämförelse med solceller och solfångare sida vid sida. 

Lösningar på detta har börjat att dyka upp på den svenska marknaden. Lars Andren har en 

systemlösning med solfångare via sitt företag Free energy (37). Samster har en med 

kombinationen PVT-paneler (38). 
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 2.6 Simuleringsprogram 

Polysun är ett schweiziskt simuleringsprogram utformat för att simulera både den termiska 

energi som bergvärme och solfångare kan leverera men även den elektricitet som solceller 

kan bidra med. I programmet kan man välja mellan att bygga upp egna värmesystem 

utifrån en mängd produkter. Det krävs en hel del kunskap för att kunna göra detta och 

därför finns det även en del färdiga system att välja bland. Där kan man på ett enklare sätt 

ändra produkterna i systemet så att de passar just det systemet som är aktuellt.  

Simuleringsprogrammet plockar väderdata från Meteonorm som är en vädertjänst som 

sträcker sig över hela världen.  

Eftersom SMHI bara har 18 väderstationer på Sverige stora yta medför det ganska osäkra 

värden för solinstrålning, se figur 20.  

 

Figur 20. SMHI:s mätstationer för global solinstrålning (21). 

SMHI har därför tillsammans med Naturvårdsverket och Strålskyddsmyndigheten tagit 

fram en modell (STRÅNG-modellen) för beräkningar av väderdata som är uppdelad i ett 

rutnät 11x11 km över Europa. Beräkningarna i STRÅNG-modellen är underbyggda på 

molnens, vattenångans och ozonets utspridning över markytan. 

Dessa värden kan också hämtas till programmet men för att komma så nära sanningen som 

möjligt så går det använda sig av egna indata. I Polysun behövs både indata för global 

horisontell solstrålning samt lufttemperatur (21). 
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3 Genomförande 

Kombinationen av solhybrider tillsammans med bergvärme har undersökts med hjälp av 

en experimentuppställning för att sedan kunna simuleras i Polysun:s simuleringsprogram. 

Utifrån detta gjordes en enklare ekonomisk uträkning.  

3.1 Kylning av solceller med hjälp av Suncores ETX-paneler  

I Holland har det gjorts studier där det konstaterats att problemen vid PVT-studier har 

varit att få tillräcklig kontakt mellan solcellen och absorbatorn. Som tidigare nämnts i 

teorikapitlet är en homogen kylning viktig för att inte effektökningen skall gå förlorad. I 

dessa studier har man lyckats att höja värmeledningsförmåga mellan absorbatorn och 

solcellerna genom att använda sig av aluminium-oxidfyllda tvåkomponents epoxilim (20).  

Eftersom baksidan av Evertechs panel är helt slät skruvades solcellerna från PPAM fast 

mot baksidan på panelerna. Skruvar klämde fast baksidan av solcellen mot etx-panelerna 

så att bästa möjliga värmeöverföringsförmåga kunde uppnås. På så vis slipper man också 

eventuellt lim vilket skulle fungera som isolator. Baksidan av hybriden isolerades för att få 

så små värmeförluster som möjligt för att sedan kunna göra en uppskattning på hur stor 

den termiska effekten kan bli på en framtida produkt. Ytan på solfångarna som inte täcktes 

upp av solcellen byggdes bort med hjälp av träskivor. 

 Experimentet bestod av den byggda hybridpanelen samt en referenssolcell enligt figur 21 

uppställd mot vägg i sydväst med en timvinkel på 30°.  

 

 

Figur 21. Experimentuppställning av solhybriden, solcellen, förbrukare och 

mätutrustning. 

 

Mätningarna gjordes 135.e dagen på året på 65:e breddgraden och utifrån det beräknades 

deklinationen enligt ekvation 2 till 18,8 °. Därefter bestämdes Zenitvinkeln till 50 ° utifrån 
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ekvation 3 vilket gjorde att lutningen på PVT och PV ställdes in efter detta. 
 

Till solcellen och hybriden kopplades mätutrustning enligt bild in för att kunna mäta flöde, 

utlopps och inloppstemperatur, celltemperatur och effekt på solcellerna. Solstyrningen 

enligt figur 22 skötte flödesmätningen på vätskan till hybriden och temperaturmätningen 

på in och utlopp. På så vis kunde rätt typ av flöde ställas in och temperaturdifferensen 

kunde mätas med hjälp av två st NTC temp-givare. Flödet genom solfångarna injusterades 

utifrån det rekommenderade flödet för solfångare på 0,50 l/m2 min. Detta stämmer också 

väl överens med Polysuns anvisningar. 

Vattenslang kopplades in på kallvattenkranen med flödet på 1,8 l/min som motsvarar den 

kylyta som fyra st ETX-paneler har (15). Temperaturen på vattnet ur kranen skulle på så 

vis representera en liknande temperatur som temperaturen ur bergvärmehålet.   

 

 
Figur 22.  För att logga flödet och temperaturen på solfångarvattnet användes solstyrning 

SR882C.   

Mätutrustningen enligt figur 21 bestod också av en MPPT regulator (max power point 

tracker) som visas i figur 23 för att hitta bästa effekten. MPPT regulatorn transformerar 

också om spänningen så att den passar det batteriet och den förbrukare som man använder 

sig av. För detta projekt användes 2 parallellkopplade batterier till vardera solmodul vilket 

medförde ett 24-volts system med 7 st. 55 watts glödlampor som förbrukare. Ström och 

spänning visas kontinuerlig i bildskärmen 
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Figur 23. En laddningsregulator MPPT (Maximum power point tracking) kopplades in 

för att hitta maxeffekten. På så vis kan man också på ett enklare sätt jämföra skillnaden 

mellan den kylda solcellen och den okylda. 

 

För att kunna se effekten av kylningen mättes temperaturen på både hybriden och 

referenscellen och loggades med hjälp av Thermo Button som sponsrades från 

Loggerteknik som visas i figur 24.  

 

 

 

Figur 24. Temperatursensorer för mätning av yttemperatur.  Sensorerna är inte större än 

ett knappbatteri. Mottagaren har en USB-kontakt som kopplas in i datorn när knapparna 

skall läsas av.  

Det visade sig att två rader av celler på den kylda panelen blev lite varmare.  

På eftermiddagen flyttades därför temperaturloggern från den okylda cellen till den kylda 

cellen för att mäta skillnaden. Detta skedde mellan 14:07 och 15:32. Vid detta tillfälle 

höjdes även flödet till hybriden.  
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3.2 Simulering av projektet i Polysun 

Indata i projektet har dels tagits från SVEBY:s rekommendationer samt generella hustyper 

i programmet. 

 
Geografi. 
Orten som har använts vid simulering är Idbäcken. Färgen i figur 25 visar vilken typ av 

bergart som finns under byn. Den består av Granit, granodiorit, syenitoid, 

kvartsmonzodiorit och metamorfa ekvivalenter och är 1,8 miljarder år samt 40–50 km 

tjockt. 

Medelvärde för den geotermiska gradienten i Sverige är 0,03 °C/m och stämmer väl 

överens med orten för simuleringen. 

 

 
 

Figur 25. Olika bergarter i närheten av orten Idbäcken. Färgen varierar beroende på 

vilken tup av berglager som är aktuell för platsen (34). 

I programmet valdes djupet på moränlagret till 20 meter (m). Ingen kombination av olika 

bergarter finns att välja i programmet därför valdes enbart granit. Granit har 3,2 W/m∙K i 

termisk konduktivitet vilket är överensstämmande med det aktuella berget i Idbäcken. 

Bergets tjocklek ställdes in till 1000 meter (m). 

Varmvatten 

För småhus rekommenderar Sveby en tappvarmvattenförbrukning på 14 m3 per person och 

år. Sveby räknar med 3,5 personer i snitt per hus vilket resulterar i en total förbrukning för 

hushållet på 49 m3 tappvarmvatten. För att inte legionellabakterierna skall trivas väljs en 

temperatur på 60°C. 

Byggnad  

I simuleringsprogrammet valdes ett enfamiljshus med normal energiförbrukning vilket 

innebär en boyta på 148 m2 med ett specifikt värmeenergibehov på 150 kWh/m2. För att 

komma fram till denna data har man utgått från ett U-värde på 0,5 (W/m2∙K), luftutbyte på 

0,3 oms, en infiltration på 0,6 oms. Den genererade gratisenergin är interna värmekällor på 

2 (W/m2) och 240 (W) totalt för inventarierna. 
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Byggnadens termiska kapacitet har ett värde på 500 (kj/K∙m2) och fönsterna ett g-värde på 

80 %. G-värde är ett mått på hur mycket solljus som släpps igenom en glasruta. 

Solvärme 

Taket på byggnaden antogs vara ett sadeltak med lutningen 36° vilket blir en takyta på 45 

m2. Hur stor ackumulatortank, antal fångare och hur stor yta som användes av taket 

optimerades efter systemen. 

Hybridmodell 

Vid simuleringen med hybridmodellen användes hybridmärket Meyer burger hybrid. 

PVT-panelen har en monokristallin solcell med elektrisk verkningsgrad på 17,4 % och en 

termisk verkningsgrad på 60 %. Hybriden kopierades och anpassades efter PPAM:s 

egenskaper.  

 

Lutning 

Rusksele ligger på 64:e breddgraden vilket skulle betyda att den optimala lutningen på 

solfångarna skulle vara 54 ° , 10 ° under breddgraden. Eftersom det är ett tak med en 

begränsad yta sattes istället lutningen på solfångarna till samma som taklutning som är 36 

°. Solfångarna väljs till Plana solfångare med bra kvalitet. 

Värmepump 

Uppskattat värmebehov på byggnad blev med ett normalt enfamiljshus 21,4 kW vilket 

gjorde att valet av värmepump föll på SIN 26 TU. Här valdes efter Polysuns 

rekommendationer vilket innebar att minsta elektriska förbrukning uppnåddes.  

Bergvärme 

 
Utifrån typen av berggrund kunde en dubbel u-slang, 0,12 meter i borrhålsdiameter väljas 

vilket gav ett borrdjup på 300 meter. planeringstemperatur -1,5 °C var förvalt och 

ändrades ej. 
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3.3 Modeller 

Sex system har simulerats.  

 

1. Som referens simulerades ett system med enbart bergvärme för uppvärmning av 

bostad och tappvarmvatten. 

 

 

Figur 26. Schematisk bild över en systemuppställning på bergvärme i Polysun. 

 

 

2. Figur 27 visas ett Systemet där solfångarna värmer främst tappvarmvattnet men 

kan användas för uppvärmning. Systemet är skilt från bergvärmeanläggningen. 
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Figur 27. Schematisk bild över en systemuppställning där solfångarna bara värmer 

upp ackumulatortanken för att sedan kunna användas för tappvarmvatten eller 

uppvärmning av bostaden. 

3. Figur 28 visar inglasade solfångare som har möjlighet att värma brinervattnet till 

solvärmepumpen så att SPF-värdet ökar. 

 

 

Figur 28. Schematisk bild över en systemuppställning där solfångarna värmer 

brinervattnet till solvärmepumpen. 

 

4. Figur 29 visar systemet med oglasade solfångare som värmer brinervattnet i 

bergvärmekretsen så att solvärmepumpen får bättre verkningsgrad. 
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Figur 29. Schematisk bild över en systemuppställning där oinglasade solfångare värmer 

brinervattnet för ökat SPF-värde på solvärmepumpen. 

 

 

5. I systemuppställningen som visas i figur 30 har PVT-paneler för förvärmning av 

brinervattnet och nedkylning av solcellerna för en effekthöjning på både 

solvärmepumpen och solcellerna simulerats. 

 

Figur 30. I systemuppställningen producerar hybriden både termisk energi till 

bergvärmesystemet för en ökad effekt på solvärmepumpen samtidigt som solcellerna kyls 

för en ökad elektrisk verkningsgrad. 
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Enbart solceller i sista simuleringen som visas i figur 31. Detta för att beräkna vad en 

normalbyggd villa i genomsnitt per år kan producera i form av elektrisk energi. 

Solcellerna är anpassade efter PPAM:s produktblad enligt bilaga 7.1. 

 

 
 

Figur 31. Anläggning med solceller anpassat efter samma typ av hus som för de övriga 

simuleringarna. 

 

4 Resultat 

I kapitlet resultat redovisas mätdata från studien med PVT-panelen byggda utifrån 

Evertechs ETX-paneler. Jämförelsen mellan den kylda PVT-panelen jämförs med 

referenspanelen för att se hur effektivt kylningen fungerat och vilken effektökning man 

kan få. Utifrån detta redovisas simuleringsresultatet med en liknande PVT-panel i ett 

system med bergvärme. Detta jämförs också med två andra typer av system. I slutet av 

kapitlet tas de ekonomiska förutsättningarna upp, finns det en marknad för PVT-moduler 

uppbyggda från Evertechs ETX-paneler. 

 

4.1 Mätresultat från studien  

Resultatet från mätningar i studien visar att temperaturen på PVT-panelen i genomsnitt låg 

15°C under PV-panelens temperatur. En samanställning över temperaturerna under dagen 

återfinns grafiskt i bilaga 7.2, figur 34, 35 och i tabell 6 i bilaga 7.3.3. Kylningen 

resulterade i en genomsnittlig bibehållen effekt på 8 % och 334 watt.  

Timvinkeln på 30 ° gjorde att högsta differensen mellan effekten på kollektorerna var 

strax före klockan 14 när solen pekade rakt mot solcellerna. Vid detta tillfälle hade PVT-

panelen en bibehållen effekt med 13 % i jämförelse med PV-panelen där PV-panelen hade 

en yttemperatur som var 20°C högre. PVT-panelen hade en effekt på 355 watt samtidigt 

som PV-panelen levererade 314 watt. Effektskillnaden kan ses för olika klockslag via en 

graf nedanför i figur 32. 
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Figur 32. Effekten för den kylda panelen och referenspanelen under en dag där endast 

mätdata från samma flöde är med. 

Medelvärden har tagits fram från mätresultaten som finns i bilaga 7.3.2 tabell 5 och 

presenterats i tabell 2. Utifrån dessa mätvärden har uträkningar gjorts och slutsatser tagits. 

Tabell 2. Jämförelse mellan medelvärde från mätningarna gjorda på PVT-panelen och 

PPAM:s solcell.   

 

 Solpanel 

PV (PPAM) 

Solhybrid 

(PVT) 

Spänning (V) 35 39,5 

Ström (A) 9 8,5 

Effekt (W) 310 334 

Yttemp (°C) 41 26 

Omgivningstemperatur (°C) 12 13 

Tempin (°C) 
 15 

Temput (°C) 
 7 

Flöde (L/m) 
 1,8 

 

Eftersom en pyranometer enligt figur 1 i kapitlet saknades under mättillfället 

beräknades den ungefärliga solinstrålningen enligt ekvation 7 till ca 900 W/m2. 

I produktbladet, bilaga 7.1 anges en verkningsgrad vid standardiserade 

testförhållanden på 18,1 % där modulen levererar 350 Watt. Vid ett specifikt  
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mättillfälle var effekten på referenspanelen 314 Watt vid en yttemperatur av 47,5°C. 

Detta skulle då motsvara en verkningsgrad på 15 % om solinstrålningen vid det 

aktuella tillfället var 1072 W/m2. Detta kan jämföras med en teoretisk uträkning av 

verkningsgraden från ekvation 11 som visar på att solcellen skulle haft 16,5 % i 

verkningsgrad vid en yttemperatur av 47,5°C. 

I bilaga 7.3.1, tabell 4 återfinns mätdata från solstyrningsutrustningen från vilken den 

termiska effekten beräknades med hjälp av ekvation 14.  I medeltal uppnåddes 1017 

watt under den tid som mätdata samlades in vilket resulterade i 520 W/m2. Om man 

bortser från omgivningstemperatur och värmeförlustfaktor i ekvation 15 och endast 

räknar ut förhållandet mellan instrålad effekt och nyttig termisk effekt blir resultatet på 

verkningsgraden runt 60 %. Detta stämmer bra överens med värdet som är angett på 

Meyer burger hybrid.  

Tillsammans med den elektriska effekten på solcellen som beräknades utifrån ekvation 

8 kunde den då totalt leverera 690 W/ m2.  

Mellan 12:38 och 12:50 ökades flödet till fem liter per minut vilket gjorde att effekten 

föll från 334 watt i snitt till 290 watt. Det visade sig att en kraftig höjning av flödet 

medförde en ökad temperaturgradient som fick stora konsekvenser på effekten. 

Resultatet av studien vid jämförelsen mellan temperaturen på den kylda modulens 

celler visar att det var i snitt 7°C differens vid ett flöde av fem liter per minut. 

15:48 när temperaturgivaren flyttats tillbaka uppnåddes också den största differensen 

på temperaturen mellan PVT-panelen och PV-panelen på 30°C. Vid detta tillfälle var 

PV-panelen 19,5°C och PVT 49,5°C. Ingen noterbar effektskillnad märktes här på 

PVT-panelen.  

Vid 14:30 skuggades PV-panelen vilket medförde att effekten minskades under resten 

av dagen medan PVT-panelen fortsatte att levererade ungefär samma effekt. På grund 

av detta ansågs det inte längre tillförlitligt att jämföra panelerna längre. 

 

4.2 Simuleringsresultat  

Enligt simuleringarna var den globala årsinstrålningen till Idbäcken 872 kWh/år och av 

dessa var 402 kWh/år diffus solinstrålning. 

I jämförelsen mellan SPF-värde hade de oglasade solfångarna samma årsverkningsgrad 

som PVT-fångarna (4,2). Solvärmepumpen i systemet med PVT-panelerna behövde 9200 

kWh under året för uppvärmning av hushållet och tappvarmvatten.  

I ett system där solfångarna är skilt från bergvärmesystemet och endast hjälper till att 

avlasta solfångarna uppnåddes ett SPF-värde på 3,4 med 11 300 använda kilowattimmar.  

Bästa SPF-värde med 4.4 fick systemet där solfångarna hjälper till att förvärma vattnet till 

bergvärmepumpen. Vid simulering av bergvärmen behövdes 14 726 kWh för 

tappvarmvatten och uppvärmning. SPF-värdet vid denna typ av anläggning var enligt 

simuleringen 2,7. 

Skillnaden i systemen kan ses i tabell 3. 
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Tabell 3. Den simulerade skillnaden i årseffektivitet mellan de olika systemen samt hur 

mycket el som behövts för uppvärmning av tappvarmvatten och bostaden. 

 

 SPF Använd energi 

(kWh) 

Bergvärme  

(system 1 enligt figur 26)  

2,7 14 700 

PTinglasade  

(system 2, enligt figur 27) 

3.4 11 300 

PTsystem  

(system 3, enligt figur 28) 

4,4 8800 

PVTsystem  

(enligt system 5, figur 30) 

4,2 9200 

 

Genom att simulera bergvärmen vid två tillfällen, efter år 20 samt vid år noll visade det sig 

att inloppstemperaturen till bergvärmen hade sänkts en grad efter 20 år och att det 

behövdes 400 kWh mer el till bergvärmepumpen. 

Slutligen simulerades också ett system med solceller vilket visade på en produktion av 

solel på sammanlagt 7000 kWh med en yta av 38,4 m2. Totalt under året kunde 1640 kWh 

timmar användas för eget bruk.  

 

4.3 Ekonomi  

I bilagal 7.4 finns förutsättningarna för den ekonomiska kalkylen i tabell 7. Priser på 

solcellsanläggningen har tagits från PPAM:s hemsida och utrustning som rör 

solfångaranläggningen kommer från HYSS (37) (39). Solfångarna i sig är uppbyggda från 

ETX-panelerna där prissättningen kommer från Suncore (24).  I uträkningarna har drifts 

och underhållskostnader helt valts att försummas när de ansetts vara små för samtliga 

system.  

I investeringarna som gjorts har bergvärmesystemets kostnader lämnats utanför men i alla 

system har bergvärmesystemet fungerat som referenssystem. Utifrån detta har det räknats 

på vilken vinst i minskad elkonsumtion som görs. 

I jämförelsen med bergvärme har sedan den termiska vinsten sedan omsatts i antal kronor 

där det antagits ett inköpspris på elen av 0,7 kr/kWh. Samma pris och vinst per kWh har 

också antagits för den el som produceras vid eget bruk. Om man är mikroproducent har 

man dessutom möjlighet att sälja sin el utan att behöva betala moms. Är försäljningen 

dessutom mindre än inköpet får man göra skatteavdrag på andelen såld el med 0,6 kr/kWh 

vilket har tagits hänsyn till. Ett försäljningspris på 0,5 kr har antagits. 

Idag kan man också ansöka om elcertifikat och ursprungsgaranti hos staten. Elcertifikat 

ska främja förnybar energi och främst producenter som levererar el medan 
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ursprungsgarantier är ett sätt att garantera vilken typ av energikälla som elen kommer 

ifrån. För varje producerad megawattimme får man som elproducent en ursprungsgaranti 

och ett elcertifikat om mätningen kan ske i anslutning till produktionen. Kostnaden för en 

installerad mätare måste dock bekostas själv vilket i denna uträkning har försummats. 

Både elcertifikaten och ursprungsgarantin kan man sedan sälja på den öppna marknaden 

och oftast finns ett intresse hos elleverantören att köpa samtliga. I uträkningarna har ett 

snittpris från 2016 antagits till 140 kr/MWh för elcertifikaten (40). Något medel på 

ursprungsgarantierna finns inte men ETC el uppger i sin kalkyl ett pris på 155 kr/MWh för 

ursprungsgarantin (41). Kalkylräntan som är räntan innan kompensation för inflationen är 

sedan satt till 5 %. Här har en kalkyltid på 20 år antagits vilket medfört att ett restvärde 

sedan har räknats ut och adderats till nuvärdet. Resultaten är sedan framställda i tabell 8 i 

kapitel 7.4.  

Från dessa tabeller kan man se att i ett system med PVT-paneler där 7700 kWh produceras 

kommer investeringskostnad att vara 216 000 kr. Med statligt bidrag kommer det innebära 

en återbetalningstid på 13,8 år, ROI på 1,2 %, produktionskostnad på 0,92 kr/kWh och en 

årlig vinst på 2000 kr. Detta är framförallt jämförbart med ett solcellssystem där 

investeringen var 142 500 kr, återbetalningstid på 14,5 år, ROI på 0,95 %, 

produktionskostnad på 1,15 kr/kWh samt en årlig vinst på 1100 kr. I PVT-systemet har det 

också räknats med en bibehållen effekt på solcellerna med 10 % vilket resulterar i 700 

kWh mer i producerad el varje år.  

5 Diskussion 

Det finns många aspekter och faktorer som påverkar resultatet i både de fysiska 

mätningarna och de teoretiska beräkningarna. I diskussionskapitlet tas de upp och hur stor 

inverkan som de kan tänkas ha. 

 

5.1 Valet av solceller 

Valet av solceller för studien föll till slut på PPAM:s solcellsmoduler. Anledningen till 

detta var att det är en svensk produkt med enkel leverans och tester som 

energimyndigheten gjort dessutom har visat på bra kvalité (42).  

PPAM Onyxium 350 har också den stora fördelen att kunna beställas utan ram där 

kontakterna är diskret placerade högst uppe på kanten av cellerna. Det var dock inget 

enkelt val eftersom storleken talade emot dem men alternativen var få. Storleken på ETX-

panelerna fick anpassas efter solcellerna istället. Eftersom Onyxium glas/glas levereras 

utan baksida släpper de igenom 10 % av ljuset vilket innebär att ETX-panelen kan 

absorbera det ljuset direkt vilket också sågs som en stor fördel. Detta borde också innebära 

att en sådan solcell borde bli mindre varm även utan kylning. 

Större paneler innebar mera effekt vilket innebar att regulatorerna behövde klara en större 

belastning än tänkt. Lämpliga förbrukare som passade ändamålet blev också knepigare. 

PPAM har möjligheten att variera storleken på sina solceller vilket skulle innebära att vid 

en större leverans skulle man kunna få solceller som skulle passa storleksmässigt bra till 

ETX-panelerna. I en framtida hybrid där solmodulerna är anpassade efter ETX-panelerna 

skulle 60-halvceller kunna användas som skulle leverera ca 145 watt. 

 



 

38 

 

5.2 Mätningar 

Våren 2017 har inte bjudit in till goda förhållanden för mätning men trots det lyckades en 

klarblå dag passas in för mätningarna. Dock hade man helst vilja se och utföra 

mätningarna någon dag till men resultaten pekar ändå på relativt tydliga resultat. 

 Den provisoriskt byggda PVT-panelen bestående av fyra stycken Evertech-paneler 

klämdes fast bredvid varandra vid byggnationen. ETX-panelerna har en kant om även liten 

som förblir okyld. Vid en flödesökning genom hybriden upptäcktes en temperaturgradient 

mellan cellerna på hybridmodulen som gick att spåra till skarvarna. Detta fick direkta 

konsekvenser för effekten som sjönk snabbt. Antagligen har detta även konsekvenser vid 

det normala flödet vilket skulle betyda att effektökningen på den kylda cellen egentligen 

skulle vara högre.  

När temperatursensorn flyttades från den kallare cellen på PVT-panelen till den varmare 

PV-panelen steg temperaturen till sin högsta punkt under dagen till 51°C. Det kan 

sannolikt förklaras genom att sensorerna leder bort en del av ytvärmen på solcellerna så att 

temperaturen vid denna punkt är aningen lägre än den faktiska temperaturen på cellerna. 

Det tog längre tid för temperaturgivaren att stabilisera sig från de varma till den kalla, 

därför hade det varit klokt att kyla givaren innan den monterats på PVT-panelen. Detta 

hade också haft betydelse vid flödesökningen för att på så vis lättare kunnat se 

temperaturskillnaden och jämföra med effekten. Om temperatursensorerna visade några 

grader för lite skulle det kunna förklara differenserna mellan den beräknade 

verkningsgraden och den uppmätta vid den aktuella temperaturen. Detta skulle också styra 

över den framräknade solinstrålningen.  

Övriga förhållande såsom ljusspektra och faktisk solinstrålning har naturligtvis också 

betydelse för den faktiska verkningsgraden.  

På eftermiddagen fick PV-panelen en viss del skuggning över sig vilket kan förklara den 

kraftiga effektminskningen i förhållande till PVT-panelen. Panelen var väldigt varm där 

solen låg på och betydligt kallare i skuggan. 

Den uträknade termiska effekten på hybriden kan påverkas av det faktum att panelerna har 

större yta än själva solcellen. Detta har försökts att avskärmas och att isoleras bort men 

mera exakta siffror får man om solcellen anpassas exakt efter solpanelen. 

 

5.3 Simuleringar med Polysun 

I simuleringsprogrammet Polysun finns möjligheten att bygga egna system. Detta är 

invecklat och kräver en hel del av användaren. Därför fick jag nöja mig med de systemen 

som fanns. Några olika hybridsystem tillsammans med bergvärme finns men systemet är 

konstruerat på ett sådant sätt att uppvärmningsbehovet inte går att tillfredsställa med ett 

normalbyggt hus på dessa breddgrader.  

Istället jämfördes hybriderna med glasade och oglasade solfångare i ett system uppbyggt 

för just dessa. Antagligen kommer en hybrid i verkligheten att tappa lite i SPF-värde 

gentemot en oglasad fångare. Detta eftersom hybridsystemet dels förlorar en del av sin 

effekt till solcellen, dels på grund av att hybriden kommer att samverka med bergvärmen 

hela sommaren medan den oglasad solfångare vid vissa tillfällen kan användas direkt för 

uppvärmning och tappvarmvatten. Eftersom det är just en oglasad fångare borde detta vara 

en väldigt begränsad tid av året. 
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Stora vinster gjordes i att använda sig av värmning av brinervattnet i alla tre system. 

Skillnaden i använd elektricitet för uppvärmning av bostad och tappvarmvatten mellan ett 

solfångarsystem i samverkan med bergvärme och en hybrid i samverkan med bergvärme 

var endast 400 kWh. 

Där tillkommer även elektriciteten för att driva cirkulationspumpen av brinervattnet under 

den tiden som solcellerna kyls och solvärmepumpen står stilla. I ett system med solfångare 

behövs inte denna cirkulation. Efter att ha pratat med Lars Andren som numera driver sitt 

eget företag inom branschen visar det sig att en cirkulationspump för att återladda berget 

endast behöver 50 watt. Detta innebär att om cirkulationspumpen går halva dygnet under 

tre månaders tid skulle man göra av med 54 kWh. Detta och ett minskat SPF-värde täcks 

upp med en ökad verkningsgrad på 10 %. I fallet med normalvillan skulle elproduktionen 

då öka från 7000 kWh till 7700 kWh, alltså 700 kWh mer. 

Efter simuleringarna mellan år 0 och år 20 i bergvärmesystemet var skillnaden i förbrukad 

energi 400 kWh och en grad vilket skulle visa att det är den siffran som man kan 

tillgodogöra sig med att återladda berget. Detta har dock inte tagits med i dem ekonomiska 

beräkningarna.  

 

5.4 Ekonomi  

Enligt de ekonomiska beräkning så är en PVT-panel i ett system där bergvärme används 

konkurrenskraftigt mot både solceller och solfångare. Priset på PVT-panelerna vid 

uträkningarna har utgåtts ifrån Solimpeks prissättning. Det är svårt att göra en uträkning 

på en framtida produkt men en uppskattning vore att en Hybrid gjord på Evertechs paneler 

skulle bli aningen dyrare. 

De ekonomiska beräkningarna som är gjorda följer nuvärdemetoden och visar utifrån en 

ökad verkningsgrad och ett bättre SPF-värde att förutsättningarna för en hybrid kommer 

att vara bättre än hos solceller. 

Detta är naturligtvis också beroende av vilket typ av hus man har och hur stora 

energiförluster detta medför. Värt att notera är att solcellsbidrag, elcertifikaten och 

ursprungsgarantin är av stor vikt för lönsamheten. Dagens energipriser gör att det inte blir 

någon drivkraft för egenproducerad el vilket skulle kunna förändras med en prissättning 

som liknar övriga Europas och som tar hänsyn till de ekologiska kostnaderna. 

Andra saker som att borrhål och pumpar håller längre och den effektökning som kommer 

av att borrhålet återladdas är svårt att avgöra. Eftersom man kommer att få en automatisk 

återladdning vid ett hybridsystem där solcellerna ständigt kyls från bergvärmen kommer 

man antagligen också att kunna borra ett grundare hål. Detta har inte tagits med i 

kalkylerna men utifrån Elisabeths rapport skulle man kunna tänka sig att borra ett 20 

meter grundare hål vilket skulle resultera i en mindre investeringskostnad. I dagsläget är 

kostnaden det att borra ungefär 400 kr/meter. 

Om man ska tänka på hushåll som självförsörjande krävs enligt simuleringarna att hela 

takets yta täcks av solceller på en normalvilla. En PVT-panel möjliggör så att även 

uppvärmningsbehovet och tappvarmvattenbehovet nästan täcks trots platsbristen på taket. 
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5.5 Slutsats (ETX-panelen som hybrid)  

Studien visar att Etx-panelen har goda förutsättningar att fungera tillsammans med 

PPAM:s solceller som en PVT. Värmeöverföringsförmågan anses god och kyleffekten 

märktes direkt av vid en flödesökning. Genom att modulerna saknar baksida tas en viss del 

av solinstrålningen direkt upp av ETX-panelerna vilket också medför en hög termisk 

effekt.  

En PVT-panel byggd utifrån en ETX-panel kommer antagligen också rent praktiskt att 

vara konstruktionsmässigt relativt enkelt att lösa. Den plana ytan på baksidan gjorde att 

man fick bra kontakt mellan ytorna på solcellen och ETX-panelen trots och kanske tack 

vare att den bara klämdes fast. En liknande konstruktion skulle också gå att använda sig av 

i framtiden. På 550 watts ETX-panelerna finns även 6 stycken förberedda hål vilket skulle 

kunna innebära att man kan säkerställa ett tryck även på mitten av modulen. 

Med en effekthöjning på 10 % på solcellerna och en termisk vinst på 5500 kWh/år på 

grund av ett ökat SPF på solvärmepumpen med 1,5 ses Evertechs ETX-panel som en 

konkurrenskraftig produkt i jämförelse med solceller och solfångare. 

 

5.6 Fortsatt arbete 

Även om solceller idag består till mestadels av kisel som är vårt näst vanligast grundämne 

krävs en del resurser för framställning och distribution. Mer och mer solceller blir också 

av typen tunnfilmsolceller som kräver sällsynta jordartsmetaller, vad skulle en kraftig 

ökning av solceller innebära för vår planet. En livcykelanalys skulle kunna vara ett bra 

komplement till denna typ av studie.  

Fortfarande är känslan att många frågor är obesvarade. Vilken blir skillnaden geografiskt 

sett, andra typer av byggnader och nya lagringsmöjligheter än i berget till exempel 

isolerad markbädd? 

Att hitta den optimala varianten på en systemuppställning för bästa tänkbara ekonomi 

kräver fortsatta simuleringar. Ett alternativ kan var att använda sig av 

simuleringsprogrammet TRNSYS som är ett mera avancerat analyseringsprogram och har 

visat sig ha en god tillförlitlighet. Det tar dock tid att sätta sig in i ett sådant program. 

  

Sommartid behövs det  till viss del också kylning, kan man på så viss utnyttja bergvärmen 

och solcellern till kylning av bostaden. 

Eftersom man vill köra kylning av solcellerna hela sommaren  kommer berget att 

återladdas i en snabbare takt. Kan man ha ekonomisk vinning i att ha ett grundare borrhåll. 

En närmare studie av detta skulle visa på hur djupt hålet borde vara för att få den optimala 

ekonomiska fördelen samtidigt som inte värmeöverföringen från borrhålet blir lidande. 

Med tanke på att lagring av värme i berget funkar bäst med flera borrhål och att 

hybridsolfångarna är effektiva per kvadratmeter så lämpar sig de kanske allra bäst för 

flerbostäder. Resultaten från en sådan studie vore också viktig att göra. 

 

Eftersom effektminskningen blev så tydlig av temperaturgradienten som uppstog när 

flödet ökades i PVT-panelen skulle det var intressant att bygga en andra prototyp  med 

solceller som är måttbeställda efter panelerna.  

Med en solinstrålningsmätare och ett bra värde på solfångarnas värmeförlustkoefficient 

skulle man då ockå ha möjlighet att beräkna  en verkningsgrad utifrån ekvation 13 och 15. 
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Effekten av kylningen från ETX-panelerna är tydlig och uppfattningen är att om man får 

en jämnare kylning på modulerna, kommer man att ha en verkningsgrad som närmar sig 

produktbladet och allt vad det innebär med temperaturkoefficienten. 
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7 Bilagor 

7.1 PPAM produktblad 

 
 

Figur 33.  Produktblad där bland annat temperaturkoefficienten kan hittas (39).  
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7.2 Celltemperatur 

 
Figur 34. Kurvan visar temperaturen under dagen på den solcellen som var okyld. Mellan 

kl. 14:07 och 15:32 flyttades temperaturloggern från den okylda till den kylda för att 

kunna se temperaturdifferensen mellan cellerna på hybriden. 

 
 

 
Figur 35. Yttemperatur under dagen på den kylda solcellen. 
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7.3 Mätdata 

7.3.1 Mätdata från Solstyrningen 

  Tabell 4. Loggade värden  på flöde, omgivningstemperaturen, vattentemperatur in i 

hybriden (T5) och utloppstemperatur (T6). Den termiska effekten har sedan räknats ut. 

Tid l/m kg/s Tomgivning (°C) T5 (°C) T6 (°C) Termisk effekt (W) 

11:44 1,8 0,03 9 10 5 627 

11:48 1,8 0,03 11 12 6 752 

11:51 1,8 0,03 11 13 6 878 

11:54 1,8 0,03 12 13 7 752 

11:58 1,8 0,03 12 13 7 752 

12:01 1,8 0,03 13 14 6 1003 

12:04 1,8 0,03 13 15 6 1129 

12:09 1,8 0,03 13 14 6 1003 

12:17 1,8 0,03 13 15 6 1129 

12:21 1,8 0,03 13 15 6 1129 

12:25 1,8 0,03 14 15 7 1003 

12:27 1,8 0,03 14 16 7 1129 

12:32 1,8 0,03 14 16 7 1129 

12:37 1,8 0,03 15 16 8 1003 

12:55 1,8 0,03 16 16 7 1129 

13:01 1,8 0,03 16 17 7 1254 

13:06 1,8 0,03 16 16 7 1129 

13:15 1,8 0,03 16 17 8 1129 

13:27 1,8 0,03 15 18 7 1379 

13:55 1,8 0,03 14 16 9 878 

14:07 1,8 0,03 14 17 9 1003 

medel   14 15 7 1015 
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7.3.2 Mätdata från MPPT 

Tabell 5. Uppmätta värden för volt och ampere både för hybriden och solcellen. Därefter 

är effekten uträknad i en egen kolumn. 

 

 PVT    PV   
 

 Ampere (A) Volt (V) Effekt(W)  Ampere (A) Volt (V) Effekt (W)  

11:44 7,9 40 316  8,3 37 307  

11:48 8,0 40 320  8,3 37 307  

11:51 8,1 40 324  8,4 36 302  

11:54 8,3 39 324  8,3 37 307  

11:58 8,2 39 320  8,6 36 310  

12:01 7,4 42 311  8,7 35 305  

12:04 7,8 41 320  8,7 35 305  

12:09 7,7 41 316  8,7 35 305  

12:17 8,4 39 328  8,8 35 308  

12:21 8,7 39 339  8,9 35 312  

12:25 8,7 39 339  8,9 35 312  

12:27 8,7 39 339  8,8 35 308  

12:32 8,5 40 340  9,2 33 304  

12:37 8,6 39 335  9 35 315  

12:55 8,6 40 344  9,3 34 316  

13:01 9,0 39 351  9,2 34 313  

13:06 9,0 39 351  9,2 34 313  

13:15 9,2 38 350  9,3 34 316  

13:27 9,0 39 351  9,2 34 313  

13:55 9,1 39 355  9,5 33 314  

14:07 9,1 38 346  9,3 34 316  

Medel 8,5 39,5 334  8,9 34,9 310  
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7.3.3 Mätdata från Thermobutton 

 

Tabell 6.  Yttemperatur under dagen på den kylda och den okylda solcellen.   

Solinstrålningen har räknats fram till ett ungefärligt värde. 

 

 
Tid Yttemp,kyld  (°C) Yttem,okyld  (°C) Diff (°C) Solinstrålning (W/m2) 

      

 11:44 21 32 11 736 

 11:48 22,5 33,5 11 720 

 11:51 23 34 11 736 

 11:54 22,5 34 11,5 704 

 11:58 24 37 13 800 

 12:01 23,5 38,5 15 816 

 12:04 24,5 39,5 15 848 

 12:09 25 40 15 864 

 12:17 26,5 38 11,5 800 

 12:21 26,5 41,5 15 912 

 12:25 26,5 41,5 15 880 

 12:27 27,5 42 14,5 896 

 12:32 27,5 43 15,5 928 

 12:37 28 43,5 15,5 912 

 12:55 25,5 43 17,5 864 

 13:01 28 47 19 992 

 13:06 27,5 46,5 19 976 

 13:15 27,5 46,5 19 976 

 13:27 29 48 19 1056 

 13:55 27,5 47,5 20 1072 

 14:07 28,5 42,5 14 912 

medel  26 41 15 876 
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7.4 Ekonomisk kalkyl 

Tabell 7. Data över kostnader och intäkter för ett solcellssystem, hybridsystem i 

samverkan med bergvärme och ett solfångarsystem i samverkan med bergvärme. 

 PVT 38,4 (m²) PV 38,4 (m²) PT 

Total effekt (kW) 7 
 

7  

Total årsproduktion (kWh) 7 000   7 000   

Investering    

Inköp paneler (kr/Watt) 16,50  11,60   

Total kostnad paneler (kr) 115 000 81 200  

Solfångare (Suncore 12m2) (kr)   26 400 

Växelriktare (kr) 20 000 20 000  

El (kr) 10 000    10 000     

Solvärmekrets (kr) 13 619  14 000 

Styrsystem (kr) 17 323  17 000 

Ackumulatortank (kr)   11 000 

Expansionskärl (kr)   7 700 

Arbetskostnad (kr) 40 000 30 000 10 000 

Grundinvestering (kr) 216 000 142 500 86 000 

Efter solcellsbidrag (kr) 

 (20 % av investeringskostnaden) 

172 000 114 000  

Efter ROT-avdrag (kr) 

(30 % av arbetskostnaden) 

204 000 133 000 83 000 

 Intäkt    

Försäljning (kr/kWh)              0,5    

Försäljning elcertifikat kr/MWh 140   

Försäljning av ursprungsgaranti 

(kr/MWh) 

155   

Skatteavdrag vid försäljning 

(kr/kWh)               

0,60   

Egenkonsumtion (kr/kWh)                0,70   

Minskad elektricitet på grund av 

effektivare system (kr/ kWh) 

0,70   
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Tabell 8. Beräkningar enligt nuvärdesmetoden utifrån data i tabell 7 beroende på om man 

nyttjat solcellsbidrag eller ROT-avdrag. 

 PV 

solcellsbidrag 

PV 

ROT-avdrag 

PVT-system 

solcellsbidrag 

PVT-system 

ROT-avdrag 

PT-system 

ROT-avdrag 

      

RN Restvärde 20 år (kr) 8 300 8 300  12 800 12 800 4 700 

NNuvärde (kr) 129 000 129 000 200 000 200 000 62 500 

NNV Nettonuvärde (kr) 15 100 -3 600 28 100 -3 900 -17 800 

Årlig vinst (kr) 1100 -250 2000 -280 -1300 

ROI (return on investment) (%) 0,95 -0,2 1,1 -0,1 -1,6 

Payback (år) 14,5 15,7 13,7 15 20 

Produktionskostnad 

(kr/kWh) 

1,15 1,34 0,92 1,09 0,97 

 


