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1 Inledning

I Sverige finns tillgång på välisolerade byggnadsintegrerade solfångare.
Den största delen av tillgängliga takytor är dock oisolerade med en un-
derliggande kall vind, vilket innebär att solfångarens isolering inte gör
nytta för byggnaden. Därför finns det ett behov att utveckla en tunn
materielsnål solfångare för kalla tak. I föregående solvärmeprogram ut-
vecklades en sådan solfångare, som installerades av Uppsala Hem i Håga
By. I detta projekt har idén vidareutvecklats och tre liknande solfångare
har tagits fram och utvärderats. Solfångaren skall vara tunn och kunna
tillverkas i valfria längder. Målsättningen är att solfångaren skall ”vara så
lik en takplåt som möjligt” och kunna utvecklas till en industriellt tillver-
kad kostnadseffektiv produkt. En teknik för att minska kostnaderna och
behovet av isolering är att utforma solfångaren koncentrerande. Denna
aspekt, samt anpassningen till ett konventionellt och ofta använt takplåts-
material innebär att solfångaren kan göras mera kostnadseffektiv och ge
en lägre energikostnad. Projektet har genomförts i samarbete med NCC
och solfångartillverkaren Arnes plåt, som rullformar en egen takplåt.
Utveckling, mätning och utvärdering har gjorts under hösten 2003 på
avdelningen för Energi och Byggnadsdesign, LTH, i Lund. En solfångare
har låntidprovats i Älvkarleby.

1.1 Projektbeskrivning och genomförande
Projektet har reviderats utifrån beviljat projektförslag för att kunna ge-
nomföras inom programtiden och innehåller följande delprojekt:

A. Uppförande av kravspecifikation för en oisolerad solfångare avsedd
för uppsättning och installation på byggnader med oisolerade ytter-
tak.

B. Design av en tunn isolerad solfångare baserad på en absorbator lagd
på en speglande reflektor. I delprojektet ingår bl.a. val av kvalitet och
geometri hos takplåten.
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C. Mätning av prestanda på mindre areor av föreslagna lösningar.
D. Rapportering.

Delprojekt A genomföres av NCC. Delprojekten B, C och D genom-
föres av Vattenfall Utveckling AB och Lunds Tekniska Högskola.

I rapporten presenteras dessutom ett omfattande arbete för utveckling
av instrumentering och mätmetodik som krävs för att kunna karakteri-
sera koncentrerande solfångare inomhus. Koncentrerande solfångare kan
vanligen inte karakteriseras inomhus eftersom solsimulatorer har kraftigt
divergerande ljus medan koncentrerande optik kräver parallellt ljus. Sol-
simulatorn i Lund är uppbyggd med paraboloida reflektorer som ger nära
parallell strålning. Det innebär dock att strålningen får en i rummet ojämn
fördelning. I projektet har utvecklats avancerad teknik för att behärska
denna problematik. Det innebar att LTH sannolikt har världens enda
solsimulator som kan användas för att karakterisera koncentrerande sol-
fångare. Denna del av projektet har genomförts inom Helena Gajberts
doktorsarbete med annan finansiering.
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2 Teori

2.1 Konstruktion och material
Solfångaren skall vara anpassad för att passa in för placering i vanligt
förekommande takplåtsmaterial för att underlätta installation och öka
användningen av byggnadselementet i olika byggprojekt. En profilplåt
från Gasell, figur .22, används som bas för de utvärderade solfångarna.
Plåten har dubbla fack med bredden 270 mm och rymmer följaktligen
fyra absorbatorflänsar med bredden 143 mm. Absorbatorerna i solfångar-
modellerna är konventionella Sun-stripflänsar, enligt figur 2.1, i bredder
av 61,5 mm respektive 143 mm.

Figur 2.1 Foto av Sun-strip absorbatorn.

De tre prototyper som utvärderats har måtten 1,0 × 0,6 m och en aktiv
absorberande yta på 0,5 m². Referens-solfångare i figur 2.2 består av fyra
konventionella Sun-strip absorbatorer placerade direkt i takplåten. I prin-
cip är detta en plan solfångare konstruerad med en profilerad plåt som
låda.



Utveckling av byggnadsintegrerade solfångare för oisolerade tak

8

Isolering - EPS

Absorbatorer

Glas

Takplåt

610

240

270
[mm ] 

Figur 2.2 Solfångare 1, Referens-solfångaren med konventionella absorbator-
flänsar från Sun-strip.

Den koncentrerande solfångaren i figur 2.3 består av cirkulära
koncentratorer som reflekterar strålningen mot undersidan av de smala
flänsarna. I varje fack i takplåten sitter två flänsar och fyra cirkulära
reflektorer.  Den praktiska koncentrationsfaktorn är 2, d.v.s. den glasade
arean är 2 ggr så stor som enkelsidig absorbatorarea. Den principiella
koncentrationsfaktorn är  emellertid 1, eftersom glasad area är lika stor
som absorberande area, d.v.s. plåten fram och baksida. Reflektormaterialet
består av anodiserat aluminium med reflektansen 0,86. Acceptansområdet
ligger mellan -90° och +90° infallsvinkel mot glaset, vilket innebär att
allt ljus som träffar glaset når absorbatorn.

Figur 2.3 Solfångare 2 - Koncentrerande solfångare med 71,5 mm bred
absorbator och cirkulära reflektorer. Glasad area är lika stor som
fram och baksida på absorbatorn.

Den koncentrerande solfångaren i figur 4 består av ett absorberande rör
och en reflektor.  Ytskiktet består av en selektiv svart Ni-folie från Maxorb
med absorptansen 0,96 som limmats på kopparröret. Rörets ytterdiameter
är 15 mm. Geometrin hos dessa reflektorer är sammansatt av två kurvor,
ett involut till röret och en kvasiparabel med optiska axeln lutad 40° i
förhållande till normalt infall. Involuten har egenskapen att…………. I
varje fack i plåten får det plats fyra rör med tillhörande reflektorer, enligt
figur 2.4.
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Involut

ParabelParabel

Figur 2.4 Rörbaserad koncentrerande solfångare. Under visas hur varje
reflektors geometri är utformad efter en parabel-del och en involut-
del.

Reflektormaterialet är förångad aluminium på polyester, vilket är laminerat
på ett tjockare substrat. Reflektansen är 0,85. Acceptansområdet täcker
infallsvinklarna -40° till 40°. Det betyder att allt ljus mellan som träffar
solfångaren inom dessa vinklar skall nå absorbatorrören. I figur 5 och 6
visas ovan nämnda solfångare. Figur 2.5 visar hur den svarta absorbatorn
speglas i i reflektorn, när ögat befinner sig inom acceptansområdet.

Figur 2.5 En närbild på den rörbaserade koncentrerande solfångare.



Utveckling av byggnadsintegrerade solfångare för oisolerade tak

10

      

Figur 2.6 Här visas de tre solfångarmodellerna. Från vänster: referenssolfånga-
ren med 4 breda absorbator, den koncentrerande solfångaren med
4 smala absorbatorer och t h den koncentrerande solfångaren med
8 rör. Här visas de två första med isolering fastsatt på rör och gav-
lar.

Dessutom har en alternativ solfångarmodell utvecklats, byggts och in-
stallerats utomhus vid Älvkarlebylaboratoriet och utvärderats inom detta
projekt. Denna är den öst-västligt koncentrerande Tak-MaReCo-solfånga-
ren som visas i en principfigur i figur 2.7 och installerad i figur 2.8.
Denna har baserats på en smal absorbator för att minimera solfångarens
tjocklek.

a

cirkel
parabel

a 2a

  

Figur 2.7 T v visas en alternativ geometri med en bred eller smal absorbator
för öst-västlig geometri. T h en bild på en sådan modell med en
smal absorbator,

Solfångaren är uppbyggd omkring 4 smala absorbatorer och 900 mm
bred och 80 mm tjock. Den har ett förhållande mellan glasad area och
enkelsidig absorbatorarea på 3:1. Den är avsedd för att sitta på tak som
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lutar 30° eller mindre. Om taklutningen överstiger 30° kommer sol-
strålningen utanför reflektorns acceptansområde under tidig förmiddag
och sen eftermiddag under sommarmånaderna.

2.2 Karakterisering av solfångarens
egenskaper

Solfångarens egenskaper bestäms bl.a. av dess optiska effektivitet, η0 och
dess värmeisolerande förmåga, vilken uttrycks genom värdet på den to-
tala värmeförlustfaktorn per ytenhet, U. U-värdet bestäms av hur väl-
isolerad solfångaren är. Ju bättre isolering desto lägre U-värde uppnås.
Den optiska verkningsgraden hos solfångarna, η0 , beskriver hur stor del
av den instrålade energin som absorberas i absorbatorn. Övrig instrål-
ning förloras genom reflektans och absorptans i glaset, samt värmeförluster
från flänsen. Den optiska effektiviteten, η0, erhålls som en produkt av
glasningens transmittans, τ, absorbatorns absorptans, α,  och absorbatorns
verkningsgradsfaktor, F'. Flänsverkningsgraden F' är en faktor som kom-
penserar för de värmeförluster som uppstår p.g.a. att fenan är varmare än
vätskan.

I varje ögonblick kan solfångarens nyttiga effekt per ytenhet, q, skri-
vas enligt ekvation 2.1. Värmeförlusterna beskrivs i ekvation 2.3.
Värmeförlustkoefficienten, F' U, ökar med ökande temperatur. Vi har
gjort mätningar som visar hur värmeförlustkoefficienten varierar med
temperaturen.

q = η0 · I - qloss (2.1)

η0 = F' · τ · α (2.2)

qloss = F' · U · (Tm - Ta) (2.3)

q = η0 · I - F' · U · (Tm - Ta) (2.4)

Tm = (Tut + Tin)/2 (2.5)

ΔT= Tm - Ta (2.6)

η = q/I (2.7)

q =solfångarens uteffekt (W/m²)
qloss =värmeförlusteffekten (W/m2)
U =värmeförlustkoefficienten (W/m2K)
Tm =medeltemperaturen hos vätskan i solfångaren (K)
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Ta =utelufttemperaturen (K)
F' = absorbatorns verkningsgradsfaktor [-]
Tut =vätskans temperatur i utloppet från solfångaren [°C]
Tin =vätskans temperatur i inloppet till solfångaren [°C]
ΔT = temperaturdifferensen mellan värmebärarens medeltemperatur i

solfångaren och omgivningstemperaturen [°C].
η =Solfångarens totala verkningsgrad

Om solfångarens optiska verkningsgrad och värmeförlustkoefficienten
är okända kan dessa beräknas efter mätningar av temperaturdifferens
mellan in och utlopp, flödeshastighet och instrålning till solfångaren.
Solfångarens värmeförluster ökar då temperaturskillnaden, ΔT, mellan
vätskan i solfångaren och omgivningsluften, ökar. Mätningar ämnade
för att beräkna den optiska verkningsgraden, η0, bör alltså beräknas ba-
serat på mätningar då ΔT = 0°, då d.v.s. då solfångaren har samma med-
eltemperatur som omgivningsluften. Den optiska verkningsgraden kan
då beräknas enligt följande:

AI

TTcq

AI

P inutp
o ⋅

−⋅⋅⋅
=

⋅
=

)(ρ
η (2.8)

P = solfångarens effekt [W]
I = instrålningen [W/m²]
A = solfångarens yta [m²]
q = värmebärarens flöde [m³/s]
ρ = densiteten hos vätskan i solfångaren [kg/m³]
cp = specifika värmekapaciteten hos vatten (vätskan i solfångarkretsen)

[J/(kg·K)]
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3 Mätningar - metod och
resultat

Referens-solfångaren har jämförts med de två andra koncentrerande sol-
fångarmodellerna (se beskrivning ovan). Mätningar och utvärderingar av
dessa tre solfångarmodeller har utförts i laboratoriet på avdelningen för
energi och byggnadsdesign, LTH. Dels inomhus med solsimulatorn som
ljuskälla, dels utomhus under klara dagar för att få absolutvärden under
förhållanden med jämn belysning, eftersom solsimulatorn ger en relativt
ojämn belysning. De mätningarna som genomförts inomhus har varit
mätningar dels där solsimulatorn har använts som ljuskälla, dels mätning
av mörker-U-värde utan belysning av solfångarna. Istället har en värmare
värmt upp vattnet före inloppet till solfångaren och effektbehovet för att
hålla en övertemperatur på vattnet i solfångaren har mätts. Solfångarna
var monterade på ett justerbart stativ, vilket medger lutning av solfångarna
relativt markplanet. Mätningar av solfångarens prestanda har gjorts med
solfångarna lutade i 20° och 45°.

3.1 Systemuppställning
Vid mätningarna har solfångaren kopplats ihop med övriga system-
komponenter enligt figur 3.1 nedan. Pyranometern mäter hur stor
instrålningen är. Detta registreras i loggern, liksom temperaturerna på
solfångarens reflektor, fläns, baksida samt in- och utlopp. Temperaturen
vid solfångarens inlopp styr regulatorn, vilken reglerar värmaren och kyl-
kretsen. Med kylkretsen menas avgreningen till luftvärmeväxlaren som
med hjälp av en fläkt kyler ned vätskan i ledningen. Reglerpumpen i
denna krets styrs av signalen från regulatorn som går via en effektförstär-
kare. En induktiv flödesmätare ger information som registreras i logger
om hur hög flödeshastigheten hos vattnet är. All data hämtas sedan från
loggern till datorn. I kretsen finns även ett kombinerat filter som också
fungerar som expansionskärl och påfyllningskärl.
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Den programmerbara temperaturregulatorn är separat och av stan-
dardtyp med PID-reglering. Temperaturgivarna till regulatorn är termo-
element och är också separata. Temperaturregleringen har fungerat bäst
då en temperaturgivare har varit placerad nära blandningszonen efter
värmeväxlar-kretsen. Om två termoelement med samma resistans parallell-
kopplas får man ett medelvärde mellan termoelementen. Detta har ut-
nyttjats för att testa att reglera på medeltemperaturen mellan in- och ut-
lopp på solfångaren. Även denna reglering fungerar tillfredställande om
givaren för inloppet är nära blandningszonen. Regulatorns proportiona-
litetskonstant P, har varit ställd på 40°C för att motsvara en flödesänd-
ring av c:a 0.05 l/s på reglerpumpen. För de största temperaturskillna-
derna har även en ventil i reglerslingan strypts. Då regulatorns integrations-
tid I, har ställts till 0.1 min och dess derivationstid D, till 5 s har bäst
reglering uppnåtts.

Flödes
mätare

Värmare

Värmeväxlare
mot luft som 
kylare

Filter, påfyllning
och expansions-
kärl

Cirkula tionspump

Regulator

Regler-
Pump

Effekt-
förstärkareLogger

Dator

Pyranometer

Solfångare

Tin

Tut

Temperaturgivare

Blandningszon

Figur 3.1 Systemuppställning för mätningar av solfångarsystem.

3.2 Solsimulatorn
Solsimulatorn består av sju stycken metall-halidlampor som lyser på para-
bolformade reflektorer, vilka ger nästan parallell återstrålning. Jämfört
med många andra lamptyper ger metall-halidlamporna ett ljus vars spek-
trum är ganska likt solens. Simulatorn är höj och sänkbar mellan 0-70°
solhöjd. Ljuset från solsimulatorn har en ganska ojämn fördelning över
ytan. För att få en absolut bestämning av irradiationen på mätobjektet
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måste därför en noggrann ytintegrerande mätning göras i många punkter
och med väldefinierade gränser för objektets position. Solsimulatorn har
använts för att mäta relativa skillnader av verkningsgraden hos solfångarna
vid varierande värden av ΔT, samt för att göra mätningar av infallsvinkel-
beroendet hos solfångarna.

De ytintegrerande mätningarna har åstadkommits genom att 6 st
parallellkopplade fotodioder placerats på frontglaset på solfångaren. Sol-
fångarens aktiva yta har delats upp i sex lika stora delytor och fotodiode-
rna har placerats i mittpunkten av dessa nära kvadratiska ytor. De tunna
koppartrådarna som spänns för att hålla ljusdioderna på korrekt plats
bildar ett nät och tjänar också som anslutningsledningar. För att få ljus-
dioderna att lägga sig helt parallellt med glaset är de limmade mot
mikroskoptäckglas. Eftersom ljuset från urladdningslamporna har ett
dominerande 100 Hz rippel är en förstärkare med lågpassfilter kopplat
mellan fotodioderna och loggern, som endast kan registrera momentan-
värden.

 

 

Figur 3.2 Den höj- och sänkbara solsimulatorn i laboratoriet på LTH. Lam-
porna ger nästan parallellt ljus och ljusets spektrum är relativt likt
solens. Glasrutan framför lamporna filtrerar bort UV-strålningen
och det mesta av den långvågiga strålningen.
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3.3 Utomhusmätningar för beräkning av
optisk verkningsgrad

3.3.1 Mätmetod
Eftersom solsimulatorn ger relativt ojämn ljusfördelning har mätningar
av den optiska verkningsgraden gjorts utomhus, vilket ger jämn ljus-
fördelning och alltså bäst uppskattning av den optiska verkningsgraden.
Det jämna solljuset ger noggrannare resultat och mätmetoden blir enk-
lare. Från denna enda mätning av ett absolut värde kan sedan mera om-
fattande relativa mätningar göras i laboratoriet där parametrar kan varie-
ras under konstanta förhållanden.

Under klara dagar under oktober-november månad har mätningar av
de olika solfångarna utförts utomhus. Solfångarna och dess system-
komponenter samt mätutrustning var under försöken monterade utan-
för sollaboratoriet enligt beskrivning ovan, fast här har hela flödet cirku-
lerat genom värmeväxlarkretsen. Solfångaren var under hela mätningen
riktad rakt mot solen, liksom pyranometern. Både utomhustemperaturen
och temperaturen hos vätskan var låg. Eftersom den optiska verknings-
graden definieras som solfångarens verkningsgrad då ΔT = 0° bör man
sträva efter att nå så låga temperaturdifferenser som möjligt mellan sol-
fångarens vätska och uteluften. För att mäta under förhållanden med
0°C i temperaturdifferens fordras aktiv kyla. Under dessa mätningar har
vätskan kylts passivt direkt mot uteluften med hjälp av en större luftvär-
meväxlare och temperaturdifferensen, ΔT, mellan vätska och uteluft har
kunnat hållas väldigt låg m h a systemet för kylning. De uppmätta vär-
dena av optisk verkningsgrad har använts tillsammans med mörker-U-
värden mätta i laboratoriet för att extrapolera värdet av optisk verknings-
grad från punkten då ΔT ≈ 0°C till punkten då ΔT = 0°C. P.g.a. ΔT
redan är så nära noll får man på detta sätt en god noggrannhet av värdet
av den optiska verkningsgraden. Även differensen mellan in- och utlopp
hos solfångaren har varit låg under mätningarna. Trots detta har
precisionen vid mätning av Tm kunnat hållas hög eftersom temperatur-
skillnaden har mätts med en termostapel som ger god relativ noggrann-
het. Mätdata av instrålning, flödet och temperaturer vid inlopp, utlopp
och omgivning har registrerats. Ekvation 2.8 har använts för att beräkna
verkningsgraden då ΔT ≈ 0°C.
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3.3.2 Resultat
Mätdata från utomhusmätningarna visade sig vara relativt stabila och
medelvärdet av den optiska verkningsgraden beräknades till nedanstå-
ende värden för de olika solfångarna. De momentana minutvärdena va-
rierade med ca ±0,5 procentenheter runt medelvärdena för de olika mo-
dellerna.

Solfångarmodell Referenssolfångaren Koncentrerande Koncentrerande
med flänsar  rörbaserad

H0 (%) 72 73 59

Den koncentrerande solfångaren med breda fenor uppvisar samma op-
tisk verkningsgrad som referens-solfångaren eftersom koncentrations-
faktorn är låg och optiken god. Den rörbaserade solfångaren uppvisar en
lägre verkningsgrad vid normalt infall p.g.a. att reflektorns optik inte är
ideal. Det snävare acceptansområdet har ingen betydelse vid denna mät-
ning eftersom infallsvinkeln mot glaset under dessa försök varit 0°.

3.4 Mörkermätningar som visar
värmeförlustkoefficient

3.4.1 Metod
Mörkervärden av termen F' · U (se ekvationerna 2.3 - 2.5) för solfångarna
har uppskattats genom att i mörker värma upp vattnet i rören med en
värmare och därefter registrera värmeförlusterna. Med denna metod kan
de mest korrekta uppskattningarna av solfångarnas U-värden erhållas.
Solfångarsystemet har ställts upp enligt figur 3.1 och både värmare och
kylning har varit inkopplade. Värmaren har ställts in att värma olika
mycket och på så vis har olika temperaturskillnader uppmätts.

3.4.2 Resultat
I diagrammen nedan visas hur värmeförlusterna ökar då ΔT ökar.
Lutningen i varje punkt är värdet av värmeförlustkoefficienten F' · U. I
Figur 3.3 visas resultatet av värmeförlustmätningarna och de beräknade
U-värdena presenteras i figur 3.4.
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Figur 3.4 visar att solfångarnas U-värde är lika för de tre olika model-
lerna och omkring 4.5 W/m²,K. Det uppmätta U-värdet för små model-
ler är betydligt större än för solfångare i verklig skala p.g.a. ökade kant-
förluster. Det innebär att U-värdet för en solfångare i normalstorlek bör
bli omkring 3.5 W/m²,K.
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3.5 Mätning av temperaturberoende med
solsimulatorn

3.5.1 Metod
En mätning utomhus har gjorts för att kalibrera mätningarna och fast-
ställa den optiska verkningsgraden. Därefter har mätdata från mätningar
med solsimulatorn anpassats till dessa värden för att visa korrekta resul-
tat. För att kompensera mätningarna för ojämn belysning har mätning
av ljusintensitet gjorts med fotodioder på 6 punkter på solfångarnas glas.

3.5.2 Resultat
I figur 3.5 visas de uppmätta verkningsgradskurvorna i solsimulatorn.
Dessa kurvor visar att referenssolfångaren med bred fena och den
koncentrerande solfångaren med smal absorbator har en optisk verknings-
grad, η0, på ca 0.73 och U-värdet är i storleksordningen 4.5 W/m²,K.
Solfångaren med rörabsorbator absorbator har en optisk verkningsgrad
på 0.56 och U-värdet är i storleksordningen 3 W/m²,K. Den låga optiska
verkningsgraden förklaras av att reflektorns optik är oprecis vid normalt
infall, vilket visas i det infallsvinkelberoende som presenteras i figur 3.6.
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3.6 Infallsvinkelberoende

3.6.1 Metod
Solfångarnas infallsvinkelberoende har utvärderats dels utomhus, dels
inomhus. Utomhusmätningarna kan anses vara aningen mer tillförlitliga
beroende på att solsimulatorns ljusfördelning över absorbatorn är något
ojämn och på att ljusfläckarna troligen kan ha ändrat läge vid upp-
höjningen av simulatorn. Mätningar av infallsvinkelberoendet i höjdled
har utförts genom höjning av i solsimulatorn motsvarande solhöjd från
0° till 70°. Vissa problem av de senare mätningarna har noterats p.g.a.
solsimulatorns ojämna fördelning av ljusintensitet samt förflyttning av
de starkare ljusfläckarna över absorbatorytan vid höjningen av sol-
simulatorn.

3.6.2 Resultat
Figuren visar att rörsolfångaren har relativt låg optisk verkningsgrad vid
normalt infall, men dess verkningsgrad vid ca 30° infallsvinkel har den
nästan lika hög verkningsgrad som de övriga två solfångarna. Effekten av
rörsolfångarens begränsade acceptansvinkel, mellan 0° och 40°, framträ-
der tydligt i mätningarna. Mätningar utomhus och inomhus visar god
överensstämmelse upp till 50° infallsvinkel.
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3.7 Resultat av långtidsmätning utomhus

3.7.1 Metod
En Tak MaReCo med smal absorbator har installerats och utvärderats
under hela år 2004 vid Vattenfalls laboratorium i Älvkarleby. Den har
jämförts med en Tak-MaReCo-solfångare med bred absorbator.

3.7.2 Resultat
Figurerna 3.7 och 3.8 visar att dessa solfångare har jämförbara verknings-
grader.
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Figur 3.7 Uppmätt verkningsgradskurva för Tak-MaReCo med smal
absorbator.
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Figur 3.8 Uppmätt verkningsgradskurva för Tak-MaReCo med bred
absorbator.

Tak MaReCo solfångarna uppvisar låga U-värden på ca 3 W/m²,K  och
relativt låg optisk verkningsgrad, η0 =0.60.  Detta förklaras av den rela-
tivt höga koncentrationsfaktorn, som ger liten varm absorbatoryta och
många multipelreflexer.  Den tunna solfångaren med smal absorbator
har dock högre optisk verkningsgrad.



Diskussion och slutsatser

23

4 Diskussion och slutsatser

Tre nya tunna takplåtssolfångare har konstruerats och utvärderats och en
tunn Tak-MaReCo-solfångare har långtidsprovats utomhus. Utvärde-
ringen av MaReCo solfångaren visar att det är möjligt att konstruera en
tunn och oisolerad solfångare med U-värdet omkring 3 W/m², K. Utvär-
deringen av de små modellerna visar att vid låg koncentrationsfaktor kan
relativt hög optisk verkningsgrad uppnås. Sammantaget visar detta att
projektets målsättning att konstruera en tunn oisolerad solfångare för
kalla tak bör vara genomförbart. Då projektet avkortats är det för tidigt
att dra några slutsatser om programmets kostnadsmål kan uppnås med
denna teknik, innan nästa projektsteg tagits och solfångarna skalats upp.
NCC beskriver i bifogad bilaga de krav man bör ställa på en byggnads-
integrerad solfångare.  De viktigaste aspekterna presenteras här:

Brukaraspekter
• Solfångaren bör vara i det närmaste underhållsfri.
• Det är viktigt att grundläggande funktioner inte försämras, t.ex. tät-

het eller bärighet i konstruktionen.
• Utseendet - den ska synas men ändå smälta in (gäller kanske framfö-

rallt fasad).
• Brukarekonomi - beroende på kund kommer ekonomiska aspekter

att styra på olika sätt.

Byggnadstekniska aspekter
• Det är viktigt med generella lösningar för infästningar - special-

anpassning till respektive projekt skall ej behövas.
• Beständigheten på solfångarens ytskikt ska hålla samma klass som det

övriga takets, eller gärna ännu bättre.
• En hög grad av prefabricering är önskvärd. Solfångaren ska också ut-

formas för att enkelt kunna transporteras och lyftas på plats!
• Kopplingar ska vara anpassade för att kunna sammankopplas med

byggnadens övriga energi- och styrsystem.
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Ekonomiska/resursmässiga aspekter
• Det ekonomiska värdet bedöms högre om solfångaren innebär att du

får minskade kostnader för andra material.
• Investeringskostnaden är i fokus och kortast möjliga återbetalnings-

tiden eftersträvas.
• Det är intressant med glykolfria system, dock är driftsäkerhetens vik-

tigare. Finns någon risk för krångel, så måste detta med i kalkylen och
försämrar då livscykelkostnaden.

Miljöaspekter/övrigt
• Kundundersökningar visar att våra kunder idag inte är beredda att

betala speciellt mycket för miljön. Det finns dock kunder (bostadsbo-
lag, fastighetsägare kommersiella fastigheter), som är intresserade av
en stärkt image inom miljöområdet, eller helt enkelt vill visa att man
gör något.

• Material som ej innehåller eller avger skadliga ämnen bör användas.

Sammantaget ställs mycket höga tekniska och ekonomiska krav på ett
byggnadsintegrerat solvärmesystem. Vissa av kraven kräver sannolikt att
solvärmemarknaden hinner utvecklas och växa innan de kan uppfyllas.
Omvänt är uppfyllning av dessa krav sannolikt ett villkor för att en stor
marknad skall kunna utvecklas.



Referenser

25

Referenser

Duffie, J.A., & Beckman, W.A., (1991). "Solar Engineering of Thermal
Processes", 2:a uppl., Wiley Interscience, New York.

Hellström, B., (2001). "Parameter impact on temperature distribution and
collector efficiency of a solar cell/collector hybrid in a cpc geometry",
VUAB-rapport U01-22.

Håkansson, H., (2003). A Parallel Beam Solar Simulator for Testing of
Solar Components. ISES Solar World Congress, 14-19/6 -03, Göte-
borg.



Utveckling av byggnadsintegrerade solfångare för oisolerade tak

26



Bilaga

27

Bilaga

Generella krav på byggnadsintegrerade
solfångare från Kristina Gabrielii, NCC Teknik

Brukaraspekter
• Solfångaren bör vara i det närmaste underhållsfri. För brukaren bör

den åtminstone inte innebära speciellt mycket merarbete än motsva-
rande tak eller fasad.

• Det är viktigt att grundläggande funktioner inte försämras, t.ex. tät-
het eller bärighet i konstruktionen.

• Utseendet - den ska synas men ändå smälta in (gäller kanske framfö-
rallt fasad).

• Brukarekonomi - beroende på kund kommer ekonomiska aspekter
styra på olika sätt. Detta kan förändras genom skattereglering, åta-
ganden som olika aktörer gör för att öka andelen förnyelsebar energi
(ByggaBo-dialogen). Vi bedömer dock att detta går långsamt, och att
investeringskostnaden för brukaren fortfarande styr ganska mycket.
För privatpersoner kan långsiktigheten bidra till att en längre
återbetalningstid är acceptabel, för kommersiella fastigheter bör den
ligga inom 3 år.

Byggnadstekniska aspekter
• Får ej försämra grundläggande aspekter enligt ovan.
• Viktigt med generella lösningar för infästningar - specialanpassning

till respektive projekt skall ej behövas.
• Undvik för många lösa detaljer på elementen.
• Man ska inte behöva riva halva huset om något behöver bytas ut eller

för att underhålla.
• Det är oerhört viktigt att läckage undviks, både från solfångaren och

från infästningarna. Erfarenheter visar att det oftast är vid infästningar
som läckage i tak sker, eller där det "händer" något i den släta ytan.
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• Beständigheten på solfångarens ytskikt ska hålla samma klass som det
övriga takets, eller gärna ännu bättre.

• Varje ytterligare skikt som läggs på en solfångare kräver ytterligare
infästningar, som medför en riskkonstruktion. Oavsett om skiktet är
glas eller plast måste funktionerna uppfyllas, såsom åldrings-
beständighet, rörelser för temperaturförändringar, temperaturväxlingar
etc.

• Enkelhet bör eftersträvas.
• Vid nyproduktion är byggnadsintegrerade solfångare att föredra, d.v.s.

att solfångaren ersätter ett material man annars behövt. En hög grad
av prefabricering är också önskvärd. Solfångaren monteras i fabrik i
en tak- eller väggskiva, som sedan lyfts på plats. Allt montage av sol-
fångaren i dess omgivning sker då under gynnsamma arbetsförhållan-
den och med en typ av serieproduktion.

• Då solfångaren kan bli väl så intressant för befintlig bebyggelse, finns
troligen en fördel att solfångaren enkelt kan monteras på plats. Mon-
taget ska vara enkelt samt snabbt. D.v.s. fort och rätt, inte fort och fel!

• Solfångaren får inte försämra klimatskalets u-värde.
• Eftersträva placering som minimerar avståndet mellan solfångare och

ackumulatortank. Om möjligt!
• Undvik skuggning av solfångaren från andra delar av byggnaden.

Ekonomiska/resursmässiga aspekter
• Då vi arbetar med att industrialisera byggprocessen, ska så hög prefa-

bricering som möjligt eftersträvas - se dock ovan.
• Det ekonomiska värdet bedöms högre om solfångaren innebär att du

får minskade kostnader för andra material.
• Investeringskostnaden är fortfarande i fokus, är återbetalningstiden

inom 3 år, så är det intressant.
• Om en solfångare kan täcka t ex hela varmvattenbehovet under året

för ett enfamiljshus, så är det intressant. Avseende tillskott till vär-
men, så finns ju idag mycket välisolerade hus, där man inte har ett
separat system för värme ("Hus utan värmesystem").

• I områden med fjärrvärme har andra system svårt att konkurrera. Vi
råkar ut för att fjärrvärmeleverantören slopar anslutningsavgiften för
att "locka till sig folk".

• Det kan finnas ett problem idag - förnyelsebar energi = det krävs ej
värmeåtervinning.
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• Det är intressant med glykolfria system, dock är driftsäkerhetens vik-
tigare. Finns någon risk för krångel, så måste detta med i kalkylen och
försämrar då livscykelkostnaden.

Miljöaspekter/övrigt
• Kundundersökningar visar att våra kunder idag inte är beredda att

betala speciellt mycket för miljön. Det finns dock kunder (bostadsbo-
lag, fastighetsägare kommersiella fastigheter), som är intresserade av
en stärkt image inom miljöområdet, eller helt enkelt vill visa att man
gör något.

• Det är bra om solfångarpanelen kan anpassas så att vinkeln blir opti-
mal oavsett takets lutning (då blir det väl en icke-byggnadsintegrerad
solfångare förstås).

• Kan man göra ett komplett system inklusive tank?
• Utforma för att enkelt kunna transportera och lyfta på plats!
• Tydliga instruktioner för montering och underhåll måste finnas.
• Man bör använda material som ej innehåller/avger skadliga ämnen?
• Kopplingar etc. ska vara anpassade för att kunna sammankopplas med

byggnadens övriga energi- och styrsystem.
• Skall förstås uppfylla gällande normer och krav!
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