
TEMA Energi

YTVATTENVÄRME
Teknik: Återladdar borrhålen 
med värmen från ytvatten.
Mycket effektiv återladd-
ningskälla som ger uppemot 
200 gånger mer energi än 
vad som tas ut. 

Ser till att borrhål/
energilager är fyllda när upp-
värmningssäsongen börjar. 
Kan även användas som 
primär köldbärare till värme-
pumpen/värmepumparna 
då ytvattnet är varmare än 
borrhålslagret.

Kräver närhet till hav eller 
sjö och är tillståndspliktigt. 
Kräver ofta en något större 
investering och mer skötsel.

SOLFÅNGARE
Teknik: Högtemperatursolfångare som placeras på 
tak, fasad eller vakuumrör placerade på tak.

Ger energi för att tillverka tappvarmvatten 
under delar av året och avlastar då bergvärme-
pumpen och minskar värmeuttaget ur marken. Kan 
också användas till återladdning. 

Kan vara svåra att placera på befintliga fastig-
heter. Ger inte så stor återladdning som andra åter-
laddningsalternativ.

KLIMATFÅNGARE
Teknik: Kallas även lågtemperatursolfångare 
och består av svart plastslang eller pem-rör 
som placeras på tak eller under asfaltsytor och 
fångar upp värmen ur luften/marken.

Betydligt billigare än solfångare och 50 
procent effektivare än vakuumrör vid ren åter-
laddning av borrhål. Ger återladdning så länge 
utomhustemperaturen överstiger 5–6 grader. 

Kan vara utrymmeskrävande, kräver stor 
yta för effektiv återladdning. 

FRIKYLA
Teknik: Under vår och tidig 
sommar är temperaturen 
i berget så pass låg att det 
går att använda bara borr-
hålen för kylning (gäller 
fastigheter med behov av 
luftkonditionering). Sam-
tidigt värms berget upp 
vilket ger återladdning inför 

uppvärmningssäsongen. När 
kylmaskinerna startar för att 
täcka resterande kylbehov 
används överskottsenergin 
till att återladda borrhålen.

Mycket god driftekonomi 
i kombination med frikyla 
och uppvärmning av en  
fastighet. Återladdning av  
energilagret sker normalt 

sommartid då frikyla är i 
drift.

Händer att man inte kla-
rar toppkyleffekten då beho-
vet är stort. Energilagret är 
ofta inte dimensionerat för 
stor kyleffekt och köldbärar-
temperaturerna blir högre än 
vad köldbärarsystemet nor-
malt är dimensionerat för.

KYLMEDELSKYLARE
Teknik: Uteluftvärmeväxlare med fläktar som 
återvinner värme ur utomhusluften. Kan placeras 
på tak eller gård intill huset.

Fungerar överallt om det finns plats. Ger hög 
effektivitet när stora mängder energi  ska återlad-
das i borrhål/energilager. 

Kan vara utrymmeskrävande och kan ge 
upphov till buller. Försök välja lågvarviga fläktar. 
Fläktarna drar el vilket ska räknas med i energi-
beräkningen.

BEGRÄNSNINGAR I BORRHÅL
I ett enskilt borrhål kan man bara ”repa-
rera” det värmeunderskott som eventuellt 
blivit under vintern. Alltså: Om berget 
normalt håller 7 grader och temperatu-
ren sjunker till 5 grader under vintern, så 
kan man under sommaren återladda till 7 
grader – men pumpar man ner mer värme 
sprids det ut i berget. I ett borr hålslager 
kan man däremot bygga upp en övertem-
peratur i förhållande till omgivande berg.
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AVLOPPSVÄRMEVÄXLARE
Teknik: Utvinner energi ur avlopps-
vatten med hjälp av värmeväxlare

Bidrar både till återladdning av 
energilagret samt avlastning av vär-
mepumpen genom att värmen även 
kan användas till att förvärma tapp-
varmvatten.

 Ofta svårplacerade då värmeväx-
larna är utrymmeskrävande. Värme-
växlarna är idag inte så effektiva men 
utvecklingen går framåt.

FRÅNLUFTSÅTERVINNING
Teknik: Energin ur frånluften återvinns.

Den bästa lösningen om frånluften är 
samlad på ett effektivt sätt eftersom det 
ger 20-gradig varmluft gratis året om. 
Hjälper till att avlasta bergvärmepumpen 
vintertid genom att höja temperaturen i 
köldbäraren och ger återladdning och net-
totillförsel av värme till marken sommartid.

Dyr investering om frånluften inte är 
samlad på en eller få platser i huset. Inte 
lönsamt vid små frånluftsflöden.


