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Inledning 
Projektet har varit ett samarbete mellan Viessmann, Ecoklimat, Miwa, Ferroamp och 
Sustainable Innovation med stöd från Energimyndigheten. Projektet involverade 
initialt även Pemtec samt Rör och VVS center i Sollentuna och drevs av Sustainable 
Innovation som är ett icke vinstdrivande företag som ägs av Föreningen för 
energieffektivisering (Effekt) där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, JM, 
Maingate, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, Intel och White är medlemmar. 
Parallellt till projektet har KTH bedrivit ett forsknings- och utvärderingsprojekt för att 
säkerställa projektets energitekniska funktionalitet. 
Projektet har syftat till att utprova ett nytänkande koncept för färdig värme riktat mot 
den befintliga småhusmarknaden. För att göra detta siktade projektet på att paketera 
energieffektivisering som tjänst till småhusägare för att erbjuda privatpersoner en 
enkel möjlighet till energieffektivisering. Projektet innebar integration av ålderstigna, 
befintliga bergvärmeanläggningar med solpaneler för att åstadkomma ett systemtänk 
som även inkluderade nyttjande av bergvärmehålen som energilager.  
Projektet har provat ut tekniska och affärsmässiga lösningar anpassade till två 
typfastigheter från två av de mest expansiva småhusutbyggnadsperioderna 1940 och 
1950-tal och med bergvärmeanläggningar från mitten av 80-talet som är grunt 
borrade och i stort behov av upprustning. 
Vi vill rikta ett varmt tack till familjerna Landé och Stjernstoft som bidrag med 
projektets pilotinstallationer.  
 
 

Thomas Sundén 
Stockholm, april 2016 
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Sammanfattning 
Bergvärme är sedan många år ett av de vanligaste uppvärmningssystemen för villor. De 
första svenska bergvärmeinstallationerna gjordes i slutet på -70 talet. Under -80 och -90 talet 
pendlade marknaden kring 2 – 10 000 installationer per år och det var inte förrän år 2000 
som installationerna tog fart ordentligt, starkt understött av offentliga konverteringsstöd. Detta 
gör att det idag finns ca 400 000 bergvärmeanläggningar installerade i Svenska småhus eller 
20% av de svenska småhusen. Samtidigt växer bergvärmemarknaden med ca 2% eller 20 
000 installationer per år. 

Projektet Värmestugans övergripande målsättning har varit att genom teknik och 
systemutveckling och tester i verklig miljö demonstrera konceptet bergvärme/solpaneler/ 
solceller/energilager analysera dess energieffektiviseringspotential och utprova de tekniska 
och affärsmässiga systemlösningar som krävs för att skapa ett kommersialiserbart koncept 
av Värmestugan. Baserat på detta demonstrationsprojekt har projektet haft som målsättning 
att föreslå hur ett fortsatt kommersialiseringsprojekt kan realiseras. 

Projektet har genomförts under totalt 29 månader, oktober 2013 till april 2016. Projektets 
tidplan var ursprungligen oktober 2013 – juni 2015 men förlängdes i oktober 2014 med 
hänsyn till svårigheten att kontraktera och färdigställa pilotinstallationer. 

Projektet uppförde två pilotinstallationer varav en med solpaneler/ solceller/ energilager i 
soligt söderläge med 100% solinstrålning samt en med endast solpaneler i skuggigt läge 
med 70% solinstrålning för att utprova alla aspekter av konceptet. 

Även om projektet inte hann genomföra långtidsmätningar kunde slutsatsen dras att 
systemen balanserades vid en dyngsmedeltemperatur av 8°C vilket innebär att Värmestugan 
väsentligt bör kunna minska belastningen på korta borrhål och samtidigt ge ett signifikant 
energieffektiviseringsbidrag till anläggningen. 

De mätdata som samlades in visade även att kompressorns gångtid förkortades under de 
perioder då solpanelerna tillförde energi till berget vilket indikerar effektivare system och 
mindre köpt energi för samma mängd uppvärmningsenergi. Teoretiskt innebär 1°C 
temperaturhöjning en ökad energieffektivitet av ca 2 - 3%1. De mätningar som genomfördes 
under april visade på momentana temperaturökningar av 4 – 8°C vilket med andra ord 
indikerar en momentant ökad energieffektivitet av 8 - 24%. Om Värmestugan kompletteras 
med solceller och energilager har anläggningen även kapacitet att leverera 1500kWh/ år 
vilket minskar fastighetens behov av köpt energi ca 7%. För att ta fram värdet av den 
sammanlagt ökade energieffektiviteten på årsbasis krävs långtidsmätningar vilket även väger 
in de perioder som är långt över och under årsmedeltemperaturen. Dessa långtidsmätningar 
har dock inte gått att genomföra inom ramen för projektet, då installation av Värmestugan 
försenats. Det intressantaste för en framtida studie är att se hur mycket energi, på årsbasis, 
som energikollektorn tillför kollektorsystemet, i förhållande till bortförd energi via 
värmepumpen. Det kunde noteras för det undersöka dygnet i april att temperaturen av 
vätskan in i värmepumpen signifikant ökade då energikollektorn tillförde energi. Kan detta 
även noteras sett över en årscykel? Hur mycket av den solenergi som tillförs under varma 
tiden på året kommer att finnas kvar under uppvärmningssäsongen och ge en högre 
kollektorsystemtemperatur? 

För att besvara dessa frågor och kunna genomföra de nödvändiga energi-, kostnads-/ 
intäkts- och livscykelanalyserna som krävs för att kunna utvärdera konceptet till fullo krävs en 
djupare utvärdering av systemen när en full årsmätcykel uppnåtts. Denna analys bör kunna 
genomföras under perioden april 2017 – juli 2017. 
 

                                                
1 KTH slutrapport till projekt P18 inom Energimyndighetens program Effsys 2009, Björn Palm 
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Summary 
Geothermal heat is since many years one of the most common heating systems for homes. 
The first Swedish geothermal installations were made in the late 70's. During the -80 and -
90's market fluctuated around 2-10000 installations per year and it was not until 2000 that the 
installations took off properly, strongly supported by the public conversion support. This 
means that today there are around 400 000 geothermal systems installed in Swedish single-
family homes or 20% of the single-family homes in Sweden. At the same time the geothermal 
market is growing by about 2%, or 20 000 installations per year. 

The overall objective of the project “Värmestugan” has been to demonstrate the concept of 
geothermal heating / solar panels / solar cells / Energy stocks through the technology and 
systems development and testing in a real environment and analyze its energy efficiency 
potential and test the technical and business systems necessary to create a commercial 
concept of “Värmestugan”. Based on this demonstration project, the project had the aim to 
propose how a continued commercialization projects could be realized. 

The project has lasted a total of 29 months October 2013 to April 2016. The project schedule 
was originally October 2013 - June 2015 but was extended in October 2014 with regards to 
the difficulty of contracting and completion of pilot installations. 

The project built two pilot installations, one with solar panels / solar / energy storage in a 
sunny south angel location with 100% solar radiation and one with solar panels in a more 
shady location with 70% solar radiation to test all aspects of the concept. 

Although the project has not had time to implement long-term measurements it could be 
concluded that the systems were balanced at an average temperature of 8 ° C, which means 
“Värmestugan” essentially should be able to reduce the load on short drillholes while 
providing a significant contribution to the energy plant. 

The data collected showed that the compressor run time was shortened during the periods 
when the solar panels brought energy to the ground, indicating more efficient system and 
less energy purchased for the same amount of heating energy. Theoretically, a 1 ° C 
increase in temperature increases the energy efficiency with of about 2-3%. The 
measurements carried out in April showed the instantaneous temperature increases of 4-8 ° 
C, in other words, indicates an instantaneous increase energy efficiency by 8-24%. If 
”Värmestugan” was to be complemented by solar cells and energy storage it also has the 
capacity to deliver 1500kWh / year which reduces the need of purchased energy with about 7 
%. To access the value of the increased energy efficiency on an annual basis requires long-
term monitoring which also weigh in the periods that are far above and below the average 
annual temperature. These long-term measurements has not been possible to implement 
within the project, as the installation of “Värmestugan” where delayed. The most interesting 
for a future study is to see how much energy annually, the energy collector adds to the 
system, in relation to the abduction of energy through the heat pump. It could be noted for 
the investigated day in april that the temperature of the liquid into the heat pump significantly 
increased when energikollektorn brought energy. Could this also be noted over a year cycle? 
How much of the solar energy supplied during the hot time of the year will remain during the 
heating season and provide a higher collector system temperature? 

To answer these questions and be able to implement the necessary energy-, cost- / income- 
and life cycle analyzes required to evaluate the concept fully requires a deeper evaluation of 
the systems after a complete year of measurments. This analysis could be carried out during 
the period April 2017 - July 2017. 
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1 Inledning 
Bebyggelsen svarar för en betydande del av energianvändningen och måste drastiskt 
minskas för att beståndet skall bli långsiktigt hållbart. Samtidigt måste utbyggnadstakten av 
vår energiproduktion bromsas och enklare ställas om till förnybar energi. Energieffektivt 
byggande och renoveringsåtgärder är grundläggande för att klara denna omställning, men 
det krävs mer långtgående åtgärder. Nya och befintliga småhus kan konverteras till 
energieffektivare värmeanläggningar och utveckla en kapacitet att producera, lagra och 
konsumera sin egen energi och i vissa fall även nettoexportera denna energi. Detta skulle 
kunna decentralisera energiproduktionen, bryta upp befintliga monopol och skapa en rörlig 
energieffektiv energimarknad. 

Bergvärme är sedan många år ett av de vanligaste uppvärmningssystemen för villor. De 
första svenska bergvärmeinstallationerna gjordes i slutet på -70 talet. Under -80 och -90 talet 
pendlade marknaden kring 2 – 10 000 installationer per år och det var inte förrän år 2000 
som installationerna tog fart ordentligt, starkt understött av offentliga konverteringsstöd. Detta 
gör att det idag finns ca 400 000 bergvärmeanläggningar installerade i Svenska småhus eller 
20% av de svenska småhusen. Samtidigt växer bergvärmemarknaden med ca 2% eller 20 
000 installationer per år. 

Eftersom berget håller hög och jämn temperatur året runt passar marken perfekt som 
värmekälla till värmepumpar. Under vintern tar värmepumpen energi ur borrhålet, som sedan 
återfylls, i alla fall delvis, av naturlig införsel av energi från omgivande mark. Denna energi är 
i huvudsak solenergi som infaller runt hålet på markytan under hela året. Endast en viss 
mindre del av energin kommer underifrån. Efter ett antal års drift av värmepumpen har 
balans mellan energiuttag (genom värmepumpen) och den naturligt tillförda energin 
åstadkommits. Efter detta (typiskt 10 år) minskar temperaturen ytterst lite för varje ytterligare 
år som energi tas ur borrhålet. 

Då livslängden av värmepumpar är begränsad behöver nu många behövas bytas ut. 
Marknaden har skiftat till att mer och mer inrikta sig mot utbytesmarknaden snarare än ny-
installationer. Borrhålets livslängd är mycket längre än värmepumpen, vilket innebär att nya 
värmepumpar installeras i befintliga hål. 

Nya värmepumpar dimensioneras numera att vara större än tidigare. En värmepump består 
egentligen av två delar, dels värmepumpsenheten (dvs. kylmaskinen) och dels en 
kompletteringsvärmeenhet (ofta en elektrisk tillsats). Det är då kylmaskinenheten som 
dimensioneras att avge mindre effekt än vad huset behöver vid dimensionerande 
utetemperatur. Resterande effekt fås från el-tillsatsen. Detta kan synas vara ineffektivt, och 
bättre effektivitet fås givetvis om värmepumpen är tillräckligt stor. Det handlar dock om ett 
ekonomiskt avvägande, eftersom en större värmepumpsenhet är dyrare än en mindre, och 
tillsatsenheten är billig. Det handlar alltså om hur många kWh värme som levereras av 
värmepumpsenheten kontra hur många kWh värme som levereras av tillsatsenheten. 
Värmepumpsenheten har högre effektivitet (värmefaktor) än tillsatsenheten, åtminstone 3 ggr 
bättre. 
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Figur 1: Effekttäckning av liten (vänster) och stor (höger) värmepumpsenhet. 

 
Figur 2: Effekt och energi tillförd av enbart värmepumpsenheten (grön yta) och av båda 

enheterna (röd yta). 

Figur 1 illustrerar olika storlekar på värmepumpsenheten, medan Figur 2 illustrerar detta i ett 
varaktighetsdiagram för ortens utetemperatur. Vid en viss utetemperatur kommer inte enbart 
värmepumpen att vara tillräckligt stor, utan el-tillsatts behövs. Det inses att ju lägre 
balanstemperatur, där tillsats behövs, desto mindre yta av tillsats behövs. De kallaste 
timmarna på året är inte många och det lönar sig då inte att köpa för stor enhet, då 
inbesparad kostnad inte är större än inköpet av el till el-patronen, jämfört med elkostnaden 
som skulle skett till en större värmepumpsenhet. Det visar sig, att även vid en tillsynes liten 
effekttäckning, fås en relativt stor energitäckning (av värmepumpsenheten).  

 
Figur 3: Typiskt förhållande mellan effekttäckning och energitäckning (av 

värmepumpsenheten). Källa: Björk E, m.fl., Bergvärme på djupet. 
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Dock har förutsättningarna, eller kanske snarare praxis, delvis ändrats. Från att på 80 och 
90-talet typiskt installera en värmepumpsenhet som har en effekttäckning på 50 %, numera 
installeras värmepumpsenheter som har effekttäckning på över 70 %. 

För borrhålet innebär detta, vid ersättning av en gammal värmepump, att den nya 
värmepumpen är större än den gamla. Dessutom är nyare värmepumpar effektivare än 
äldre, från 1995 fram till 2013 har värmefaktorn ökat från ca 2.5 till 3.5, vid 
standarddriftpunkten2, motsvarande 40 % förbättring. Detta överförs inte direkt till samma 
ökning av årsvärmeeffektiviteten, men ger ändå en fingervisning av förbättringen som skett. 
Eftersom nya värmepumpar är mer effektiva än de gamla de ersätter innebär detta, om 
samma värmeeffekt/energi skall avges från värmepumpen, att en allt större andel värme tas 
från berget. 

Detta innebär att två faktorer samverkar som båda leder till ökat energi- och effektuttag ur 
berget. Ökat energiuttag ur berget leder till att berget blir kallare, och temperaturen som 
värmepumpen känner av minskar, dels sett ur årscykeln, dels ur fortfarighet. 

Eftersom en värmepumps kapacitet och effektivitet är starkt kopplat till temperaturnivån i 
vätskan i kollektorslangen, som kommer upp ur borrhålet, leder lägre inkommande 
temperatur till värmepumpen till lägre effektavgivning och sämre värmefaktor. 

Olika lösningar till att motverka lägre borrhålstemperaturer kan t.ex. vara att använda en 
värmepumpsenhet med samma kyleffekt som den gamla. Detta innebär att avgiven 
värmeeffekt minskar och att större andel tillsatsel behöver tillföras. Detta leder till försämrad 
årsvärmefaktor. För att avgöra optimal storlek behöver detaljerad energianalys av hela 
systemet, dvs. hus, värmepump och borrhålet.  

En annan åtgärd kan vara aktiv återladdning av borrhålet, genom att komplettera 
värmepumpen med solfångare. Solenergin kan givetvis användas på många olika sätt, varav 
ett är att alltid tillföra solvärmen på ”kalla” sidan av värmepumpen. Är värmepumpen i drift fås 
högre inkommande temperatur till värmepump, som leder till minskat energiuttag ur berget 
och högre effektivitet på värmepumpen momentant. Då värmepumpen inte är i drift men 
solenergi fortfarande finns tillgänglig tillförs detta till borrhålet, som leder till förhöjd 
temperatur till värmepumpen eftersom nettoenergiuttaget ur borrhålet minskar.  

Enligt KTH Björn Palms3 slutrapport till projekt P18 inom Energimyndighetens program Effsys 
arbetar en typisk värmepumpsprocess med en temperaturdifferens av 35 till 50K vilket 
innebär att varje grads minskning av temperaturdifferensen (via en högre 
förångningstemperatur) teoretiskt ger en ökning av värmefaktorn med 2 – 3%, och därmed 
en minskning av energianvändningen med samma procentsats.  

Ett tredje sätt ökar inte egentligen värmepumpens prestanda, men minskar husets (eller 
värmepumpens) elbehov, genom att installera solceller. Kombinerat med elfasbalansering 
kan detta leda till ökad totaleffektivitet och minskade fasta kostnader, då minskad 
säkringsstorlek kan åstadkommas.  

Med ett systemtänk som innefattade solpaneler, solceller och bergvärmeanläggningar var 
projektets hypotes att kunna åstadkomma en fastighet där sol och bergvärme optimerar den 
lokala energiproduktionen över året och där man inte behöver fördjupa befintliga borrhål för 
att uppnå fullgod kapacitet. KTH Energiteknik genom Joachim Claesson och Peter Hill drev 
ett parallellt forskningsprojekt för analys och utvärdering av Värmestugan. Den hypotes 
projektet ville prova var om Värmestugan kunde bestå av del i en friggebod som ägdes av 
tredje part och som placerades på småhustomten. Friggeboden planerades då innehålla 
värmepump, solpanel, solceller och styrsystem för energilagerfunktion. Leverantören skulle 
                                                
2 Karlson, F., m.fl., 2013, Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och 
pellets på den svenska värmemarknaden. 
3 KTH Björn Palm Slutrapport till projekt P18 inom Energimyndighetens program Effsys 2009 
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ombesörja inkoppling till den befintliga bergvärmeanläggningen och fastigheten och erbjuda 
småhusägaren att teckna värmeavtal och skulle även få tillgång till del av friggeboden för 
eget bruk. 

 

2 projektet, syfte och målsättning 
2.1 Syfte och mål 
Projektets syfte var att utprova ett nytänkande koncept för färdig värme riktat mot den 
befintliga småhusmarknaden. Projektet har inneburit integration av befintliga 
bergvärmeanläggningar med solpaneler för att åstadkomma ett systemtänk som även 
inkluderar bervärmehålet som energilager genom återladdning av anläggningen med 
solvärme. I kombination med solceller och energilager (batterier). 

Målet med projektet har varit att genom teknik och systemutveckling och tester i verklig miljö 
demonstrera konceptet bergvärme/solpaneler/ solceller/energilager analysera dess 
energieffektiviseringspotential och utprova de tekniska och affärsmässiga systemlösningar 
som krävs för att skapa ett kommersialiserbart koncept av Värmestugan. Baserat på detta 
demonstrationsprojekt har projektet haft som målsättning att föreslå hur ett fortsatt 
kommersialiseringsprojekt kan realiseras. 

Målsättningen var att projektet:  

• Skulle ta fram energianalyser, kostnads-/intäktsanalyser och livscykelkostnadsanalyser 
för att visa på de olika typinstallationernas effektivisering och återbetalningstider. 

• Skulle utprova de tekniska och affärsmässiga aspekterna av ett koncept för 
kombinationen av bergvärme, solpaneler och energilager. 

• Skulle genomföra demonstrationsinstallationer i fyra olika typsmåhus tagna från de mest 
expansiva småhusutbyggnadsperioderna: trähus från 1920 -30 tal, funktionalismen 1940 
-50 tal, miljonprogrammets 1960 -70 tal och kataloghusens 1980 -90 talet. 

• Skulle utvärdera demonstrationsanläggningarna och lägga fram slutsatser och 
rekommendationer för den slutliga paketeringen av konceptet ”Värmestugan” 

• Skulle demonstrationsprojektet ta fram förslag till fortsatt kommersialisering av 
konceptet. 

Projektets effektmål har varit att den utvecklade tekniken i demonstrationsprojekt blir så 
attraktiv, enkel att installera och tillförlitlig att svenska småhus kommer att installera den för 
att utnyttja den energieffektiviseringspotential som påvisas i projektet. På nationell basis med 
en spridning inom det befintliga beståndet av småhus med bergvärmeanläggningar 
motsvarande en energieffektivisering i storleksordningen 1,5 - 3 TWh och ta dessa 
anläggningar ner till nära nollenergi. 
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2.2 Projektgenomförande 
Projektet har genomförts under totalt 29 månader, oktober 2013 till april 2016. Projektets 
tidplan var ursprungligen oktober 2013 – juni 2015 men förlängdes i oktober 2014 med 
hänsyn till svårigheten att kontraktera och färdigställa pilotinstallationer. Projektet har styrts 
av en gemensam styrgrupp med representanter från vardera av de medverkande aktörerna. 
Styrgruppen har haft totalt 7 möten. Arbetet har genomförts i de två arbetspaket som till viss 
del har varit överlappande enligt nedan:  

Faser beskrivning enligt beslut Kommentarer om genomförandet 
De tekniska och affärsmässiga aspekterna 
av konceptet utreds. På detta sätt läggs 
grunden till energianalyser, kostnads-
/intäktsanalyser och 
livscykelkostnadsanalyser för att visa på de 
olika typinstallationernas effektivisering och 
återbetalningstider. 

 

De initiala utredningar som genomfördes 
visade att det fanns en tydlig energi- och 
kostnadseffektiviseringspotential i skapandet 
av ett enkelt och kostnadseffektivt 
renoveringskoncept för gamla 
bergvärmeanläggningar med grunt borrade 
bergvärmehål. 

Även de affärsmässiga och juridiska 
aspekterna utreddes och ansågs 
gynnsamma. 

I analysen betecknades tomtens placering 
(gällande solinstrålning), tillgänglighet för 
placering av nyckelfärdig värmestuga, 
bergvärmeanläggningens ålder och effekt 
samt borrhålets djup och kondition vara 
avgörande för installationens utfall. 

De skapade analyserna används för att 
attrahera fyra typsmåhus från åren 1920 -30 
tal, 1940 -50 tal, 1960 -70 tal och 1980 -90 
talet till konsortiet. 

 

Identifieringsprocessen skedde via 
Sustainable Innovations webb, via annonser 
på Vi i Villas webb samt via konsortiets egna 
nätverk. Sammantaget identifierade projektet 
11 potentiella piloter spridda över hela 
Sverige. 4 piloter i stor stockholmsregionen 
analyserades närmare varav slutligen 2 
piloter togs i projektet. 

Projektering, planering av installationer inom 
pilotinstallationerna. 

 

Värmestugorna planerades inledningsvis till 
15 kvm friggebodar med 5 kvm 
teknikutrymme. Införandet av Attefallshusen 
tvingade projektet att ändra erbjudandet 
vilket förändrade projektet avsevärt. 
Projektering och installationer förändrades, 
planering och bygglov tog avsevärt längre tid 
och den nyckelfärdiga leveransen gick inte 
att genomföra utan värmestugorna 
platsbyggdes slutligen.  

Underlag/planering för 
teknikutveckling/anpassningar för de 
systemlösningar som behöver skapas för 
konceptet inom respektive pilot. 

 

Projektet konstruerade tillsammans de båda 
piloternas tekniska installationer, placering i 
Värmestugan och sammankoppling med 
befintliga värmesystemen inom respektive 
fastighet. De båda piloterna utprovade ett 
system för solvärme med placering utan 
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direkt solinstrålning samt ett system för 
solvärme/ solel med placering i direkt 
solinstrålning. Detta för att kunna dra 
slutsatser kring hela bredden av 
applikationer. 

Demonstrationer genomförs. Initialt 
genomförs nollmätningar inom samtliga 
anläggningar. 

 

Två demonstrationer i Stockholmsområdet 
genomfördes. Nollmätningar gällande 
temperaturer, flöden och effekter 
genomfördas. 

De tekniska och affärsmässiga aspekterna 
av demonstrationsprojektet utvärderas 
löpande under projektet samt efter 
färdigställd installation och kalibrering av 
systemen. 

Konstruktion och bygglov av Attefallshus 
fördröjde projektet med ca 12 månader vilket 
resulterade i svårigheter att analysera data, 
dra slutsatser och komma med 
rekommendationer. Fördröjningen tillkom i 
första hand genom Attefallsstugans 
förändrade konstruktion och 
bygglovsprocess samt de tekniska, 
installations- och uppförandedelar som i och 
med detta förändrades.  

Förslag på ett fortsatt 
kommersialiseringsprojekt tas fram med 
grund i resultaten av 
demonstrationsprojekten. 

 

Trots förlängning hann projektet inte 
genomföra den årscykelmätning som skulle 
ligga till grund för analyser och beslut om 
fortsatt kommersialiseringsprojekt. Projektet 
sköt därför upp denna aktivitet och valde att 
återkomma med ett fortsättningsprojekt för 
att vid en full årscykel analysera data och 
först därefter ta fram en process för 
eventuell fortsatt kommersialisering. 

Rapport inklusive slutsatser, 
rekommendationer samt förslag till fortsatt 
utvecklings- och demoprojekt 

 

Slutrapport lämnades in 2016-05-29.  

Förslag på fortsatt utveckligs- och 
demonstrationsprojekt sköts upp. I första 
hand planerar projektet att söka ytterligare 
bidrag för att genomföra en analys av 
årslivscykeldata som samlas in under 2016. 
Denna analys kan sedan ligga till grund för 
ett fortsatt kommersialiseringsprojekt. 
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3 Genomförande 
Projektets ursprungliga konsortium bestod av företag för teknikleverans (Miwa, Pemtec, 
Viessmann, Ferroamp) och kontrakt för leverans mot privatkund (Rör och VVS Center i 
Sollentuna en del av Comfortkedjan). Tyvärr klev både Pemtec och Rör och VVS Center i 
Sollentuna av projektet strax efter uppstart pga för hög arbetsbelastning i andra åtaganden. 
Ecoklimat i Norden ersatte Rör och VVS i Solletunas plats i konsortiet men kunde inte åta sig 
att erbjuda ett nyutvecklat färdigvärmekoncept mot slutkund. Däremot stod Ecoklimat för 
kontrakt och leverans mot slutkund gällande de fysiska investeringarna inom konceptet. 
Projektet försökte attrahera en ny part som var intresserad av att erbjuda ett avtal för färdig 
värme mot slutkund. Flera energibolag visade intresse och valde att följa projektet för att om 
möjligt kliva in i ett fortsatt kommersialiseringsprojekt. Konsortiemedlemmen Miwa visade 
intresse för slutkundsleveransen men kunde i demonstrationsprojektet inte åta sig att gå hela 
vägen. Av denna anledning valde projektgruppen att fokusera konceptet till en 
finansieringslösning med målsättning att i ett efterföljande kommersialiseringsprojekt 
attrahera en leverantör för slutkundskontakten och leverans av färdig värme. 

Ett antal banker och finansieringsinstitut kontaktades. Marginalen bank anslöt sig till projektet 
och presenterade en finansieringslösning för konceptet som baserades på en 
Blancofinansiering på 2 -12 år baserat på en Individuell lösning per pilot upp till 350 000kr. 

Initialt utreddes konceptets juridiska och affärsmässiga aspekter. Först och främst utreddes 
förutsättningarna för en kommersiell aktör att investera i Värmestugor och erbjuda avtal för 
färdig värme till privatpersoner genom placering av en Värmestuga på villatomten. I detta 
arbete framkom att konceptet enligt jordabalken lätt kunde klassas som fast installation vilket 
skulle innebära att utrustning efter installation inte kunde monteras ner även om kunden/ 
fastighetsägaren ställde in betalningen. För att komma runt denna problematik beslutades att 
Värmestugan skulle konstrueras för att levereras som nyckelfärdig enhet som lyfts på plats 
och via kulvertsystem på tomten (som fastighetsägaren äger) kopplas in till befintlig 
bergvärmeanläggning. 

Projektgruppen definierade därför konceptet som en friggebod på 15m2 med innehållande 
tekniklösning som planerades kunna lyftas på plats på villatomten och kopplas till befintlig 
bergvärmeanläggning. 

Projektet gick ut med breda utskick via e-postregister och annonsering på Vi i Villas 
webbplats för att attrahera projektets fyra piloter. Det visade sig svårt att attrahera 
anläggningar med de rätta förutsättningarna dvs. kort borrade bergvärmehål, gamla 
värmepumpar som behöver bytas ut inom kort och fastigheter som hade utrymme att 
kompletteras med (dvs inte redan hade en friggebod på tomten) och tillgänglighet för att på 
ett enkelt sätt lyfta in en friggebod. Projektgruppen undersökte slutligen förutsättningarna 
inom 11 intresserade piloter över hela Sverige och valde ut två piloter i Danderyd och Älvsjö. 
Dessa två piloter valdes då de sammantaget uppfyllde samtliga utvärderingskriterier som 
projektgruppen ställt upp enligt nedan: 

1. Tillgänglighet för leverans av nyckelfärdig produkt 
2. Bra respektive dålig solinstrålning (för att möjliggöra utprovning i alla förhållanden) 
3. Gammal nära uttjänt värmepump 
4. Kort borrat bergvärmehål 

Strax efter att piloterna anslutit sig gick Attefallsreformen igenom vilket resulterade i att båda 
anslutna pilotinstallationer ville utöka ytan på den planerade boden från 15 till 25m2. 
Projektgruppen insåg att Friggeboden skulle bli ointressant om Attefallstugan fick 
genomslag. Samtidigt ansågs reformen inte direkt förändra konceptet Värmestugan och det 
var därmed naturligt att gå vidare med Attefallstugan som plattform för konceptet. Detta 
innebar dock att konceptet fick struktureras och projekteras om vilket resulterade i att 
Värmestugan slutligen inte kunde lyftas på plats som nyckelfärdig produkt. Istället valde 
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projektet att prova två varianter av prefabricerade koncept som i byggblock ställdes på plats 
på gjuten platta respektive plintgrund. I detta arbete rann tiden ur projektet och för att skapa 
tid för mätning som kunde ge tillförlitliga analyser kring resultatet och 
kommersialiseringspotentialen av piloterna. Projektet sökte och beviljades en förlängning av 
9 månader. Den bygglovsprocess som sedan vidtog för att få till stånd Värmestugorna inom 
Danderyd och Älvsjö tog hela denna förlängning i anspråk. Istället för Friggebodens 
förenklade bygganmälan krävdes i slutänden en process betydligt mer resurskrävande än 
den vanliga bygglovsprocessen. Först under slutet av 2015 godkändes byggloven för de 
båda piloterna och installationerna kunde genomföras. Pilotinstallationen i Älvsjö togs i drift i 
slutet av november och i Danderyd i slutet av december 2015. 
 
Pilotinstallationerna uppvisade direkt överraskande bra funktion. Exempelvis balanserade 
anläggningarna tillförd soleffekt med förbrukad värmeeffekt under en uppmätt dag i april med 
medeltemperatur av 8 grader C och höjde temperaturen i borrhålet med upp till 8 grader C. 
Om man i detta beaktar att årsmedeltemperaturen i Sverige är 6,5 grader C finns potential att 
dessa anläggningar kan förlänga livslängden på dessa åldrade bergvärmeanläggningar och 
samtidigt skjuta till en inte oväsentlig energibesparing. 
 
Förlängningen till trots lyckads inte projektet samla in tillräcklig mätdata för att åstadkomma 
tillförlitliga kostnads-/intäkts- och livscykelkostnadsanalyser. Detta fick till följd att några 
analyser kring konceptets potential och affärsmässighet inte kunde dras och därmed kunde 
inte heller en kommersialiseringsplan för konceptet etableras. De mätningar som gjorde 
under projektets slutfas gav dock en så pass stark positiv indikation på de båda 
anläggningarnas potential att förlänga anläggningarnas livslängd och samtidigt skapa en 
energieffektivisering att projektgruppen vill återkomma för att färdigställa konceptets analys 
och kommersialiseringspotential. 
 
Vid slutet av projektet lämnades mätutrustning kvar i de båda piloterna med målsättningen 
att projektgruppen löpande skall kontrollera anläggningarna till dess att en full årsmätcykel 
uppnåtts. För att fortsätta projektet avser projektgruppen därför att söka ytterligare offentlig 
finansiering för att under perioden april 2017 – juli 2017 analysera mätdata, färdigställa 
kostnads-/intäkts- och livscykelkostnadsanalyser och etablera en kommersialiseringsplan för 
konceptet Värmestugan. 

3.1 Ingående parter, deras roller och ansvarsområden 
Värmestugan har drivits av Sustainable Innovation i samarbete med Viessmann, Ecoklimat, 
Miwa och Ferroamp. I ett inledande skede fanns även Pemtec samt Rör och VVS center i 
Sollentuna i projektkonsortiet. 

MIWA säljer och installerar sedan 2004 värmeekonomiska lösningar till privatpersoner 
inkluderande solceller, solpaneler, pelletskaminer. Vid projektets planering och uppstart drev 
Miwa även, via sitt moderbolag Enycon, en verksamhet som byggde, installerade och 
driftade värmeanläggningar för industrier och stadsnät. 

Viessmann är en av de internationellt ledande tillverkarna av värme-, kyl- och 
industrisystem. Till projektet levererar Viessmann värmepumpar, solpaneler och solceller. 

Ecoklimat grundades 2009 och fokuserar sin verksamhet på leverans av energieffektiva 
anläggningar för värme, varmvatten, luft och kyla till industri-, entreprenad- och 
privatmarknad. 

Ferroamp grundades av 2010 och bygger sin verksamhet på en patenterad innovation som 
förbättrar utnyttjandet av trefasnät. Ferroamp optimerar genom sin Energy Hub 
solcellsanläggningar i kombination med Ferroamps energilager. 
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Sustainable Innovation (Sust) är ett nationellt centrum för energieffektivisering som driver 
stora demonstrationsprojekt, uppmuntrar innovationer och nyföretagande, bedriver 
informationsspridning och kunskapsutveckling. Stockholmshem är en av Sust:s 
medlemsorganisationer. 

Sustainable Innovation, Viessmann, Ecoklimat, Miwa och Ferroamp tillsatte en gemensam 
styrgrupp (Styrgruppen) med en representant vardera. Utsedda representanter hade mandat 
att representera respektive part på ett sådant sätt att beslut kunde fattas inom de ramar som 
projektet angav. Parternas projektledare var föredragande vid styrgruppens möten. 
Styrgruppen sammanträdde under 7 tillfällen.  

Sustainable Innovation svarade för den övergripande projektledningen och koordineringen av 
Projektet.  Sustainable Innovation föreslog och Styrgruppen godkände Projektledaren för 
projektet. Projektledaren hade det operativa ansvaret att driva Projektet inom de ramar som 
Styrgruppen angett. Medlemmarna i den operativa projektgruppen är de som har planerat 
och genomfört projektets olika aktiviteter. Den operativa projektgruppen har haft 
projektmöten med ungefär 4- 8 veckors mellanrum.  

Projektet delas i nedanstående arbetspaket: 

Arbetspaket A Ekonomiska och juridiska förutsättningar 

Arbetspaket B Teknisk specifikation 

Arbetspaket C Demonstration och installation 

Arbetspaket D Utvärdera och beskriva resultat/erfarenheter 

Arbetspaket E Kommunicera resultat/erfarenheter 

3.2 Ansvarsfördelning och styrning 
Styrgrupp:   Thomas Jonsson, Viessmann 

Johan Tundal, Ecoklimat ersatt av Johan Johansson 
Ecoklimat 

   Björn Jernström, Ferroamp 

   Isac Andersson, Miwa 

   Hans Alexandersson, Pemtec (utgick under 2014) 

Björn Lindblom, Rör och VVS center i Sollentuna 
(utgick under 2014) 

   Joachim Lindborg, Sustainable Innovation 

     

Projektledare:  Thomas Sundén, Sustainable Innovation 

Ansvarig arbetspaket A.   Stefan Nilsson, Miwa 

Ansvarig arbetspaket B.   Thomas Jonsson, Viessmann 

Ansvarig arbetspaket C.  Johan Tundal, Ecoklimat ersatt av Johan Johansson 
Ecoklimat 

Ansvarig arbetspaket D.   Thomas Sundén, Sustainable Innovation 

Ansvarig arbetspaket E.  Thomas Sundén, Sustainable Innovation 
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3.3 Systemlösningar 
Syftet med de lösningar som installerades i projektet var att ersätta uttjänta 
bergvärmepumpar med en mer effektiv systemlösning. Speciellt adresserades det faktum 
som tidigare diskuterats, att nya värmepumpar är mer effektiva och relativt sett större, vilket 
leder till att befintliga bergvärmepumpars borrhål tenderar att bli för små. I projektet 
utvärderades den tekniska prestandan hos dessa lösningar. Lösningarna inbegrep flera 
aspekter, dels kompletterades de nya värmepumparna med solfångare och/eller solpaneler 
(PV-celler), dels installeras detta i en extern byggnad (Värmestugan). Utöver en effektivare 
energilösning erhölls också utökad area, dels då befintligt ”pannrum” delvis kunde användas 
till annat, dels att extra yta i ”boden” gavs. I förlängningen, om detta attraherar kunderna, kan 
”standardlösningar” erbjudas, som effektivt kan installeras i boden på fabrik, vilken också 
minimerar det störande moment som hantverkare som måste ha access till bostadshuset 
under en längre tid.  

 
Figur 4: Värmestugan med installerat system. 

Systemet kan summeras enligt figur ovan. Detta motsvarar principiellt systemlösning två i 
Elisabeth Kjellssons doktorsavhandling4. Där identifieras denna lösning som lämplig för korta 
borrhål, vilket ju är vad som händer när en ny, större mer effektiv värmepump ersätter en 
gammal. Jämfört med ett enkelt system med bara bergvärme så ingår dessutom en 
solfångare, en pump och en backventil. Funktionen är att då solen tillför energi till vätskan 
som befinner sig i solfångaren så kommer temperaturen att stiga över det som kommer upp 
ur borrhålet. Pumpen till energikollektorn startar då och transporterar upptagen energi i 
energikollektorn till värmepumpen/borrhålet. Detta resulterar i att vätskans temperatur in i 
värmepumpen blir högre än det som annars skulle tillförts utan energikollektorn. 

Värmepumpens effekt ökar med ökad temperatur på tillförd vätska, men även vätskans 
temperatur ut från värmepumpen kommer att öka. Sammantaget leder detta till att borrhålets 
                                                
4 Kjellsson E., 2009, Solar Collectors Combined with Ground-Source Heat Pumps in Dwellings – 
Analyses of System Performance, Report TVBH-1018, Building Physics LTH, Lund University. 

VP

t	ute
t	inne

Instrålning	
temp



   
 

Projekt	Värmestugan	projektnummer	38299-1	

belastning minskar, samt under vissa förhållanden kan även borrhålet återladdas, vilket 
mestadels förväntas ske vid en avstängd kompressor. 

Ett komplement, eller alternativ, till solfångaren kan vara PV-celler, som direkt omvandlar 
solljuset till elektrisk energi. Denna elektrisk används inte till att höja temperaturen på 
inkommande vätska eller att återladda borrhålet. Däremot kan det betraktas som en 
effektivitetshöjning av värmepumpen, då den producerade elektriska energin kan tänkas 
ersätta inköpt elektricitet till värmepumpens kompressor. Dessutom kan elektriciteten 
användas oavsett om värmepumpen går eller inte. Begränsningen är de tidpunkter då 
produktionen eventuellt överstiger byggnadens elbehov. Detta kan tänkas inträffa soliga 
varma dagar. Hur denna överskottsenergi bäst hanteras är en komplicerad fråga som också 
beror på kostnadsbilden för inkoppling som elproducent i det lokala elnätet, tillsammans med 
tarifferna och ersättningsnivåer som kan erhållas. I energiboden (den s.k. Värmestugan) 
utprovades även en elektrisk kompensationsutrustning (EnergyHub5), som bäst fungerade 
som komplement till installerade solpaneler. Denna utjämnar fasströmmar vilket då kunde ge 
en möjlighet att välja en mindre säkring. 

3.4 Värmepumpen 
Den installerade värmepumpen var Viessmann Vitocal 343-G på 8 kW nominell effekt. 
Värmepumpsenhetens prestanda enligt de standardiserade testpunkterna ses i Figur 5. 

 
Figur 5: Värmepumpsenhetens prestanda enligt standardtester. 

Det kan ses att en ökning av inkommande vätsketemperatur till värmepumpens förångare 
ökar värmeeffektavgivningen och marginellt minskar kompressorns effektbehov. 
Sammantagen leder detta till en ökning i värmefaktorn mellan 3 till 4 % (den högre 
besparingen fås vid låga kondenseringstemperaturer). För samma levererade energimängd 
till huset kommer värmepumpen alltså att behöva 3 % eller mindre drivenergi per höjd grad 
på inkommande brine. 

                                                
5 Se http://www.ferroamp.se/#!portfolio/cjg9. 
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3.5 Solfångaren 
Solfångaren som användes var Viessmann SLK-S som normalt används på den tyska 
marknaden tillsammans med ett energilager i form av is. I föreliggande projekts installationer 
kom mycket av funktionerna att vara likartade det som den normalt är inkopplad mot, även 
om temperaturnivåerna på brinevätskan i solfångaren kom att vara högre, då den var 
kopplad mot borrhålet istället. I ena installationen (Danderyd) användes totalt 5 st. 
solfångare, i den andra (Älvsjö) användes fyra. Anledningen till färre solfångare i Älvsjö var 
att där används solceller på motsvarande yta som hos en av solfångarpanelerna. 

Solfångarna var oglasade och öppna där den öppna konstruktionen syftade till att inte bara 
ta upp solvärme utan att också fungera som en konvektor. När lufttemperaturen är högre än 
vätskan inne i solfångaren tillförs konvektiv värme till solfångaren, även om det inte är soligt 
ute. Även termisk energi i regn som träffar solfångaren tas upp. Den öppna konstruktionen 
innebär i och för sig att som solfångare är den inte lika effektiv som andra mer dedikerade 
solfångarkonstruktioner. Bruttoytan per sektion hos panelerna är 2.61 m², effektiv 
solfångararea är 2.34 m², medans värmeupptagningsarean är 9.1 m². Panelerna kan 
monteras från 5° till 90° lutning. I detta projekt var takets lutning och därmed solfångarens 
lutning ca 6°, dvs nästan helt horisontellt installerad energikollektor. I Installationen i Älvsjö 
var panelen riktad 48° sydväst. I Danderyd var energikollektorn riktade i rakt sydlig riktning. 

 
Figur 6: Utformning av solfångaren. 
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Figur 7: Energikollektorinstallation i Älvsjö respektive Danderyd. 

 
Figur 8: Solarimetern på installationen i Älvsjö. 

 
Figur 9: Pump upp till energikollektorn. 
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Förutsättningarna för energikollektorn ändras relativt snabbt, de beror på solinstrålningen, 
temperatur på vätskan in solfångaren samt på utetemperaturen. Eftersom den är i ständig 
förändring kan det vara intressant att studera dess respons på dessa variabler. Figur 10 
illustrerar responsen vid en plötslig ändring av solinstrålningen, från 0 W/m² till 500 W/m². 
Vätskan, från borrhålet, in i solfångaren är satt till 0 °C och uteluften är 10 °C. 
Tidskonstanten för systemet verkar vara i storleksordningen av 10 minuter. Det är ansatt i 
denna simulering att 80 % av solinstrålningen blir till värme i solfångaren. Vätskeflödet 
genom solfångaren är satt till nominellt flöde enligt katalogdatablad, 0.25 m³/hr, samt att det 
konvektiva värmeövergångstalet till omgivande luft är ansatt till 15 W/m²·K. Detta beror 
givetvis på bl.a. vindhastigheten. Massan av systemet är satt till 81 kg, enligt katalogblad, 
samt antaget att dess specifika värmekapacitet är samma som för vatten. 

 
Figur 10: Transient respons på solfångaren. 

Det kan ses att i detta fall kommer efter 40 minuter 99 % av det stationära tillståndet 
(1 100 W) att nåtts, varav det konvektiva bidraget är strax över 300 W. Strålningsförlusterna 
mot himmeln är ungefär 100 W. Notera att en modul är simulerad, inte flera stycken. 
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3.6 Solceller, Energy Hub och energilager 
Pilotinstallationen i Älvsjö kompletterades även med Ferroamps EnergyHub, en bidirektionell 
växelriktare för anslutning av solceller och energilager. På Attefallsstugans tak installerades 
6 solcellsmoduler med en total effekt på 1530 W. 

 

 
Figur 11: Systembeskrivning EnergyHub 

Med EnergyHub kopplas solceller, energilager och i förlängningen även laster in på ett 760 V 
likströmsnät vilket gör att endast en växelriktare behövs. I denna pilotinstallation används 
växelriktaren för produktion av solel, energilagring och strömutjämning. Ett kortare test 
genomfördes med ett 6 kWh elektriskt energilager (Litiumjonbatteri), men på grund av 
svårighet att få plats med batteriet i stugans teknikutrymme finns ännu vid projektavslut ingen 
permanent installation. Detta kommer dock att lösas efter projektavslut. 

EnergyHub mäter fasspänningar och fasströmmar på fastighetens inkommande elanslutning 
samt solcellernas produktion med sekundupplösning. 

Då den installerade solcellseffekten är relativt låg i denna pilotinstallation har i princip all 
producerad el kunnat användas till laster i fastigheten (inkluderande 
värmepumpsanläggningen i Attefallshuset) även utan användning av energilagret. 
Anläggningen har en kapacitet att leverera 1500kWh/ år vilket kommer att minska 
fastighetens behov av köpt energi från 22 – 24 000kWh till ca 20 500 – 22 500kWh 
motsvarande en minskning av köpt energi med ca 7%. 

I ett längre perspektiv är det intressant att se hur solcellsanläggningen och energilagret kan 
synkroniseras med solpanel och värmeanläggningen för att lagra, köpa, sälja el och 
balansera ut topplaster för att hålla nere kostnaderna för toppeffektanvändning. Dessa 
effekter kommer att kunna analyseras först efter det att en full årsmätcykel har uppnåtts. 

Som en oväntad effekt av detaljnivån på mätningarna kunde de användas för att felsöka 
strömavbrott beroende på en överbelastad fas. Se Figur 12 nedan. I detta fall var 
strömutjämningsfunktionen i EnergyHub inte aktiverad, vilket annars kunde ha förhindrat en 
utlöst huvudsäkring. Figuren visar också tydligt hur familjens elbil laddas på fas L3 (grå 
kurva) före avbrottet, även om orsaken till detta avbrott var en sammanlagring av laster på 
L2. 
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Figur 12: Exempel på mätning som visar hur en överbelastning på L2 orsakar en utlöst huvudsäkring. 

Nätspänning [Vrms] i övre diagrammet, fasströmmar [Arms] i nedre diagrammet 

3.7 Piloterna och dess bestyckning 

3.7.1 Pilot Danderyd 
Pilotinstallationen i Danderyd hos familjen Stjernstoft i deras funkisvilla från 1946 innefattade 
en bergvärmeinstallation på 120 m med en AGA Värmepump från 1984 med en 
energiförbrukning på ca 30 000kWh/år. 

Pilotinstallationen bestod av en isolerad Attefallstuga med måtten 8X3m och U-värde 0,22 
ger en energiförbrukning av 3000kWh/år. 

Attefallsstugans placering i skuggigt läge i anslutning till kraftig förhöjning gjorde att den 
direkta solinstrålningen beräknas till 70%. 

Den befintliga värmecentralen i villan är ersattes av ett 5 m2 stort teknikutrymme i 
Attefallstugan där en 8kW värmepump 343 från Viessmann, styrsystem och mätutrustning 
fanns installerad. Ett kulvertsystem sammanband Värmestuga och villa.  

På taket av värmestugan satt fem Viessmann SLK-S solpanaler. En första teoretisk 
beräkning genomfördes och där framkom att dessa paneler teoretiskt skulle kunna ge strax 
över 11 000kWh/år.  
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Figur 11: Pilot Danderyd solpaneler och teknikutrymme 

Figur 12: Pilot Danderyd planritning med inringat teknikutrymme 

3.7.2 Pilot Älvsjö 

Pilotinstallationen i Älsvjö hos familjen Landé i deras funkisvilla från 1955 innefattade en 
bergvärmeinstallation på 150 m med en Värmepump från 1997 med en energiförbrukning på 
ca 19-21 000kWh/år. 

Pilotinstallationen bestod av en isolerad Attefallstuga med måtten 6X4m och U-värde 0,22 
ger en energiförbrukning av 3000kWh/år. 

Attefallstugans placering i soligt söderläge gav 100% solinstrålning. 

Den befintliga värmecentralen i villan ersattets av ett 5 m2 stort teknikutrymme i 
Attefallstugan där en 8kW värmepump 343 från Viessmann, styrsystem och mätutrustning 
installerades. I teknikutrymmet inrymdes även Ferroamps Energyhub samt ett batterilager på 
5kW för solcellsproduktionen. Ett kulvertsystem sammanband Värmestuga och villa.  

På taket av värmestugan satt fyra Viessmann SLK-S solpanaler. En första teoretisk 
beräkning genomfördes och där framkom att dessa paneler teoretiskt skulle kunna ge strax 
under 11 000kWh/år. Utöver detta sitter 6 st solcellspaneler a 255 Wp dvs solcellerna får en 
toppeffekt på 1530 Wp.  

 

 

 



   
 

Projekt	Värmestugan	projektnummer	38299-1	

 

Figur 11: Pilot Älvsjö solpaneler, solceller och teknikutrymme 

 
Figur 12: Pilot Älvsjö planritning med inringat teknikutrymme 

3.8 Mätutrustning 
I systemet installerades flertalet mätinstrument installerats. Speciellt användes Climacheck6 
för att snabbt och enkelt bestämma värmepumpens prestanda och effektivitet. Climacheck 
har utvecklat en algoritm som beräknar effektivitet och kapacitet från ett antal enkelt mätbara 
storheter. De storheter som behövs är tillförd elektrisk effekt till kompressorn, tryck och 
temperatur före och efter kompressorn, samt temperaturen efter kondensorn. Genom ett väl 
genomtänkt antagande på värmeeffektförlust från kompressorhöljet till omgivande luft kan 
sedan kyleffekt, värmeeffekt, köldmedieflöde, värmefaktorn och kompressorns 
verkningsgrader uppskattas. Systemet är väl genomtänkt och används i många installationer, 
dels som kontinuerlig mätsystem, dels som felsökningsinstrument då det enkelt och snabbt 
går att tillfälligt installera på alla kyl- och värmepumpssystem7, se Figur  och Figur  för den 
centrala delen av mätloggern/prestandaanalysatorn. 

Utöver dessa standardinstrument kan man även komplettera med andra givare som också 
hanteras av loggern. Via uppringt system kan dessa sedan övervakas via ett webb-baserat 
system, som ingår i tjänsten. Detta gör att systemet är flexibelt och enkelt att använda. 

I föreliggande projekt installerades utöver mätningar på själva kylcykeln även energimätare 
på solpanelerna, tappvarmvatten, samt avgiven värmemängd till värmesystemet. Detta 
möjliggjorde fullständig överblick över energiflödet inne i värmesystemet (Värmestugan).  

                                                
6 http://home.climacheck.com/ 
7 Kanske då inte på hushållskylar eller –frysar. 
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Figur 13: Kärnmodulen i ClimaCheck.  

 
Figur 14: ClimaCheck installerad i Värmestugan för långtidsmätning. 
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4 Resultat 
Projektet Värmestugan övergripande målsättning var att genom teknik och systemutveckling 
och tester i verklig miljö demonstrera konceptet bergvärme/solpaneler/energilager, analysera 
dess energieffektiviseringspotential och utprova de tekniska och affärsmässiga 
systemlösningar som krävs för att skapa ett kommersialiserbart koncept av Värmestugan.  

Projektet har i enlighet med beskrivningen under punkten 3 Genomförande levererat 
nedanstående resultat kopplat till projektets målsättningar enligt beslut från 
Energimyndigheten med Dnr 2013-006186. 

 

4.1 Mätresultat 
Det tekniska syftet med installationen var att hjälpa en stor värmepump att prestera bra i ett 
relativt kort borrhål. Detta görs på två sätt, dels genom att inkommande vätska till 
värmepumpen kan höjas något genom att tillgänglig solenergi tillförs vätskan efter det att den 
kommer upp ur borrhålet, innan det tillförs värmepumpens förångare, dels genom att 
solenergi kan ”pumpas” ned i borrhålet under de tider värmepumpen inte går, men solenergi 
finns tillgänglig. Båda sätten innebär att den faktiska belastningen på borrhålet minskar. 
Minskar belastningen på hålet kommer borrhålstemperaturen inte att sjunka lika mycket 
under slutet av värmesäsongen. 

Övergripande	målsättning Måluppfyllnad Beskrivning
Målet	med	projektet	är	att	genom	teknik	och	systemutveckling	och	tester	i	verklig	miljö	
demonstrera	konceptet	bergvärme/solpaneler/energilager	analysera	dess	
energieffektiviseringspotential	och	utprova	de	tekniska	och	affärsmässiga	systemlösningar	
som	krävs	för	att	skapa	ett	kommersialiserbart	koncept	av	Värmestugan.	Baserat	på	detta	
demonstrationsprojekt	ska	projektet	föreslå	hur	ett	fortsatt	kommersialiseringsprojekt	kan	
realiseras.

55% De	tekniska,	juridsiska	och	affärsmässiga	aspekterna	av	konceptet	har	utprovats.	
Projektet	har	dock	lidit	av	svårighet	med	att	attrahera	och	färdigställa	projektets	
piloter.	Detta	har	resulterat	i	att	projektet,	förlängning	till	trots,	inte	kunna	bygga	
upp	tillräckligt	med	mätdata	för	att	skapa	tillförlitliga	energi-,	kostnads-/intäkts-	
och	livcykelkostnadsanalyser	för	att	dra	slutsatser	och	rekommendera	hur	ett	
fortsatt	kommersialiseirngsprojekt	kan	realiseras.

Delmål Måluppfyllnad Beskrivning
Skall	ta	fram	energi-,	kostnads-/intäkts-	och	livcykelkostnadsanalyser	för	att	visa	på	de	olika	
typinstallationernas	effektivisering	och	återbetalningstider.

25% Förlängningen	till	trots	gjorde	förskjutningen	av	projektets	tidplan	att	projektet	
inte	hann	samla	in	tillräcklig	mätdata	för	att	åstadkomma	tillförlitliga		kostnads-
/intäkts-	och	livcykelkostnadsanalyser.	Med	den	mätutrustning	som	lämnats	kvar	i	
de	båda	piltoerna	samlades	mätdata	in	under	projektets	slutfas	vilket	gav	en	
positiv	indikation	på	de	båda	anläggningarnas	potential	att	förlänga	
anläggningarnas	livslängd	och	samtidigt	skapa	en	energieffektivisering.

Skall	utprova	de	tekniska	och	affärsmässiga	aspekterna	av	ett	koncept	för	kombinationen	av	
bergvärme,	solpaneler	och	energilager.

60% De	tekniska	aspekterna	av	konceptet	har	utvärderats	men	de	affärsmässiga	
aspekterna	kvarstår	att	utvärdera	till	fullo.	Detta	kan	först	ske	på	ett	tillförlitligt	
sätt	efter	det	att	en	hel	årscykel	av	mätdata	samlats	in.

Skall	genomföra	demonstrationsinstallationer	i	fyra	olika	typsmåhus	tagna	från	de	mest	
expansiva	småhusutbyggnadsperioderna:	trähus	från	1920	-30	tal,	funktionalismen	1940	-
50	tal,	miljonprogrammets	1960	-70	tal	och	kataloghusens	1980	-90	talet.

100% Projektet	hade	initalt	svårt	att	attrahera	lämpliga	piloter.	Projektet	lyckades	
attrahera	två	piloter	som	kunde	bestyckas	för	att	utprova	samtliga	system	och	de	
funktionaliteter	som	projektet	eftersträvade	att	demonstrera.

Skall	utvärdera	demonstrationsanläggningarna	och	lägga	fram	slutsatser	och	
rekommendationer	för	den	slutliga	paketeringen	av	konceptet	”Värmestugan”

30% Med	bas	i	de	korta	mätcykler	som	samlades	in	under	slutfasen	av	projektet	kan	
endast	en	indikation	ges	till	att	konceptet	verkar	leverera	enligt	eller	till	och	med	
över	projektets	förväntningar.	Projektet	anser	dock	att	mätdata	över	en	hel	
årscykel	behövs	för	att	kunna	ge	rekommendationer	kring	den	slutliga	
paketeringen	av	konceptet.

Skall	demonstrationsprojektet	ta	fram	förslag	till	fortsatt	kommersialisering	av	konceptet. 0% Projektet	anser	sig	inte	ha	tillräckligt	med	data	för	att	dra	de	nödvändiga	
slutsatserna	kring	en	fortsatt	kommersialisering	av	konceptet.	Detta	kan	först	
uppnås	efter	det	att	en	hel	årslivscykel	av	mätdata	samlats	in	och	analyserats.
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Figur 15: Inkommande vätsketemperatur till värmepumpens förångare och upptagen solenergi under ett dygn i 

april. 

En relativt fin solig dag visas i Figur , där inkommande brinetemperatur till värmepumpen och 
upptagen ackumulerad värmeenergi i solfångaren visas för de båda installationerna. När 
solfångarens energi kraftigt stiger motsvaras det signifikant värmeeffektupptagning. 
Horisontell solfångarenergi innebär att den inte tog upp någon värmeeffekt. Det syns en 
tydlig korrelation mellan upptagen solenergi och inkommande brinetemperatur, vilket är extra 
tydligt hos installationen i Älvsjö, men båda installationerna verkar uppta ungefär samma 
mängd energi över dagen sett per panel (fyra i Älvsjö, fem i Danderyd). Det verkar som om 
solfångaren skapde bättre förutsättningar för värmepumpen att gå mer energieffektivt. En 
värmepumps effektivitet är inte enbart beroende på inkommande brinetemperatur, utan 
också till stor del av utgående vattentemperatur från kondensorn, radiatorkretsens fram-
ledningstemperatur. Radiatorkretsens framledningstemperatur styrs av husets inställda 
radiatorkurva. Ju kallare ute, desto varmare behöver framledningstemperaturen vara. Figur 5 
visar leverantörens uppfattning av hur värmepumpen förväntas reagera på varierande 
framlednings- och inkommande brinetemperatur. Som synes förväntas kraftigt ökad 
värmeeffekt med ökande brinetemperatur och bibehållen framledningstemperatur utan att 
nämnvärt ändra kompressoreffekten. Detta indikerar att värmepumpen, i en riktig installation 
som här undersöks, kommer att leverera högre värmeeffekt vid ökande brinetemperatur utan 
att behöva mer kompressoreffekt. 

Eftersom husets energibehov per tidsenhet (t.ex. kWh/h) inte ändras av inkommande brine-
temperatur, innebär detta att värmepumpen kommer att på kortare tid leverera nödvändig 
värmeenergimängd till huset, vid ungefär konstant kompressoreffekt. Eftersom kompressorn 
kommer att gå kortare tid innebär detta att för en given, till huset, tillförd energimängd åtgår 
mindre kompressorenergi. Detta kan, tillsammans med framledningstemperaturen, ses i 
Figur . Det framgår tydligt hur inställd radiatorkurva påverkar vid vilken 
framledningstemperatur som värmepumpen stoppar. Denna sluttemperatur indikerar alltså 
hur utetemperaturen har ändrats. Radiatorkurvorna är inte lika i de båda husen, vilket inte 
heller är att förvänta. Jämförs kompressorns gångtid vid ungefär samma utetemperatur, kan 
de ses att under dagtid, när solfångaren tillför energi till brinekretsen, så kan det mycket 
riktigt observeras att kompressorns gångtid är kortare, vilket indikerar effektivare system och 
mindre köpt mängd energi för samma mängd uppvärmningsenergi. 



   
 

Projekt	Värmestugan	projektnummer	38299-1	

 
Figur 16: Framledningstemperatur och kompressoreffekt för en dag i april. 

Det kan också vara intressant att studera hur mycket effekt energikollektorn 
(solfångaren/luftkonvektorn) upptar. Detta beräknades från installerad energimätare på 
kollektorkretsen och registrerad solstrålning på solarimetern. Eftersom dessa data är 
”spretiga” och för att få fram kollektoreffekten har kollektorenergisignalen filtrerats, se Figur 
13. Sedan har dessa filtrerade datavärden numeriskt deriverats med avseende på tiden vilket 
då ger upptagen värmeeffekt, se Figur . 

 
Figur 13: Energikollektorns registrerade energiupptag från morgonen den 12:e till morgonen den 13:e april. 
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Figur 17: Filtrerad och ofiltrerad derivering av filtrerad kollektorenergidata i Figur 13. 

 
Figur18: Jämförelse mellan upptagen energi på sol/luftkollektorn och instrålad solenergi. 

Det kan noteras att under vissa tider, med låg solintensitet, upptogs relativt sett en större 
andel energi från luften. Den var dock liten som kan ses, och det stora upptaget av värme 
skedde vid hög solintensitet. Solfångare brukar karakteriseras genom att beräkna 
verkningsgraden, men detta koncept är i detta fall något missvisande eftersom 
sol/luftkonvektorn inte enbart arbetar med sol. I vilket fall som helst se verkningsgraden i 
Figur , och där solintensiteten är hög är solfångarverkningsgraden runt 40 %. 
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Figur 19: ”Solfångarverkningsgrad”. 

Är det rimligt att anta att den mängd upptagen värmeenergi som upptas i energikollektorn 
faktiskt kan ge sådan ökning i inkommande vätska till värmepumpen? Energimängden som 
upptagits i energikollektorn för det dygns som här redovisats indikerar att detta skulle 
motsvara en rejäl höjning av motsvaranden vätskevolym (vätskefyllt borrhål + 
kollektorvätskan) om ingen annan energi tillfördes eller bortfördes. Så är ju inte fallet, då 
värmepumpen bortför energimängder ur systemet under samma tidsrymd. Energikollektorn 
tillför till systemet ca 27 kWh, medan energibortförslen via värmepumpen samma tidsperiod 
var 28 kWh enligt installerade energimätare. Under detta dygn var alltså systemets 
energiflöde helt balanserat. Men eftersom solinstrålningen huvudsakligen var koncentrerad 
till ett par timmar mitt på dagen, så var det just då en signifikant större tillförsel av energi än 
bortförsel. På kvällen och natten tillfördes marginell värme till kollektorsystemet och uttaget 
av energi dominerade denna tid på dygnet. Vid balans i energiuttaget så kommer berget att 
sträva efter sin ostörda temperatur, vanligen någon grad eller två högre än ortens 
årsmedeltemperatur. 

Man kan nog, utifrån denna hitintills mycket begränsade mätning, konstatera att balans i 
energiuttaget kan fås för huset i Danderyd då dygnsmedeltemperaturen är högre än ca 8 °C8. 
Eftersom huvudsyftet med att installerar energikollektorn är att kompensera för ett för kort 
hål, kan det nog anses som att systemet fyller sitt syfte. Även om fullständig balans mellan 
uttag och tillförsel inte kan nås, kommer systemet i alla fall ge ett klart signifikant bidrag till 
upptagen energi i värmepumpen, och därmed minska belastningen på borrhålet. Tyvärr har 
installationen av själva Värmestugan försenats vilket innebär att en mätperiod på ett år inte 
har kunnat göras. Projektets förhoppning är att få möjlighet att återkomma för analyser när 
en full årsmätcykel uppnåtts. 

 

 

 

 

 

                                                
8 Medeltemperaturen för Stockholm under motsvarande tidsperiod var 8.6 °C enligt SMHI. 
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5 Slutsatser och rekommendationer 
Föreliggande projekt syftade till att utvärdera funktionen på ett bergvärmepumpsbaserat 
uppvärmningssystem för småhus med korta borrhål. För att kompensera för det korta 
borrhålet när en ny större och effektivare värmepump installerades kompletterades 
kollektorsystemet (dvs. borrhålssystemet) med en solfångare (kombinerad luftkonvektor, 
energikollektor) samt solceller och energilager. Energikollektorns syfte var att tillföra energi 
till värmepumpens kalla sida, så att energiuttaget ur borrhålet inte ökade. 

Solcellerna minskar behovet av köpt el för drift av värmepumpen med ca 7% och det 
elektriska energilagret ökar egenkonsumtionen av solel. I ett längre perspektiv är det 
intressant att se hur solcellsanläggningen och energilagret kan synkroniseras med solpanel 
och värmeanläggningen för att lagra, köpa, sälja el och balansera ut topplaster för att hålla 
nere kostnaderna för toppeffektanvändning. Dessa effekter kommer att kunna analyseras 
först efter det att en full årsmätcykel har uppnåtts. 

Systemet utrustades med energimätare samt en värmepumpsanalysator som samlade in och 
lagrade driftdata för systemet. Dessa driftdata visade för en dag i april, 2016, att 
energiuttaget ur kollektorsystemet via värmepumpen helt kompenserades av tillförd energi 
från energikollektorn. Dygnets medeltemperatur för detta dygn var 8.6 °C. Slutsatsen av 
detta är att systemet balanseras vid en dyngsmedeltemperatur av 8°C vilket innebär att 
Värmestugan väsentligt bör kunna minska belastningen på korta borrhål och samtidigt ge ett 
signifikant energieffektiviseringsbidrag till anläggningen. 

De mätdata som samlades in visade även att kompressorns gångtid förkortades under de 
perioder då solpanelerna tillförde energi till berget vilket indikerar effektivare system och 
mindre köpt energi för samma mängd uppvärmningsenergi. Teoretiskt innebär 1°C 
temperaturhöjning en ökad energieffektivitet av ca 2 - 3%9. De mätningar som genomfördes 
under april visade på momentana temperaturökningar av 4 – 8°C vilket med andra ord 
indikerar en momentant ökad energieffektivitet av 8 - 24%. För att ta fram värdet av den 
ökade energieffektiviteten på årsbasis krävs långtidsmätningar vilket även väger in de 
perioder som är långt över och under årsmedeltemperaturen. Dessa långtidsmätningar har 
dock inte gått att genomföra inom ramen för projektet, då installation av Värmestugan 
försenats. Det intressantaste för en framtida studie är att se hur mycket energi, på årsbasis, 
som energikollektorn tillför kollektorsystemet, i förhållande till bortförd energi via 
värmepumpen. Det kunde noteras för undersökt dygn att temperaturen av vätskan in i 
värmepumpen signifikant ökade då energikollektorn tillförde energi. Kan detta även noteras 
sett över en årscykel? Hur mycket av den solenergi som tillförs under varma tiden på året 
kommer att finnas kvar under uppvärmningssäsongen och ge en högre 
kollektorsystemtemperatur? 

För att besvara dessa frågor och kunna genomföra de nödvändiga energi-, kostnads-/ 
intäkts- och livscykelanalyserna som krävs för att kunna utvärdera konceptet till fullo krävs en 
djupare utvärdering av systemen när en full årsmätcykel uppnåtts. Denna analys bör kunna 
genomföras under perioden april 2017 – juli 2017. 

                                                
9 KTH slutrapport till projekt P18 inom Energimyndighetens program Effsys 2009, Björn Palm 


