
Denna sida är en annons från Mistra Innovation 23

Nu utvecklar miljöteknikföre-
taget Solhybrid i samarbete med KTH 
en helhetslösning som miljömaximerar 
kom binationen bergvärme och solceller. 
Över skottsvärmen från solcellerna vär-
mer borrhålet och kylan från borrhålet 
kyler solcellerna i ett kretslopp.

– Det blir en winwin, för kyler vi 
ner solpanelen så gör den också mer el 
sam tidigt som vi laddar borrhålet, säger  
Magnus Johansson, vd för Solhybrid AB 
och projektledare för SmartSol-projektet.

I Mistra Innovation 23:s första utlys-
ning har SmartSol-projektet fått 4,6 mil-
joner kronor i finansiering. Den totala 
kostnaden för projektet beräknas till 9,3 
miljoner kronor. Projektet är en fort-
sättning på ett tidigare förstudieprojekt 
inom Mistra Innovation för att ta fram 
en solhybridpanel med kylda solceller.

– För små företag som vårt, som inte 
har de resurser som ABB och Volvo har, 
är det fantastiskt att få chansen att göra 
ett sådant här projekt. Att anställa en 
forskare på heltid i fyra år utan att det 
genererar några pengar hade varit omöj-
ligt för oss utan Mistra-finansieringen, 
säger Magnus Johansson.

Syftet med projektet är att ta ytterli-
gare steg mot en kommersialisering av 
hybridtekniken.

Idag finns mer än 300 000 bergvärme-
anläggningar i Sverige. Men ett problem 
med bergvärme är att tättbebyggda områ-
den, som miljonprogramsområden, inte 
har tillräckligt mycket yta för att borra 
så många borrhål som behövs för berg-
värme. Borrhålen kan frysa.

– Med dagens teknik kan bara ungefär 
35 procent av fastigheterna i allmännyt-

tan använda bergvärmepump. Om man 
kunde halvera avstånden mellan hålen 
skulle 85 procent kunna göra det, säger 
Magnus Johansson.

Eftersom borrhålen värms upp be-
höver de inte heller borras lika djupt. 
Istället för 10 km kan man borra 8 km, 
enligt KTH-forskarnas beräkningar, en 
avsevärd kostnadsbesparing. Det avsval-
nade vattnet från borrhålet används för 
att kyla ner solcellerna, vilket i sin tur 
gör solcellerna effektivare.

– En solpanel tappar i verkningsgrad 
om den blir för varm. Den kan sjunka med 
15 procent om det blir 50 grader varmt 
uppe på taket, säger Magnus Johansson.

Just nu är en forskargrupp på KTH 
sysselsatt med att bygga en testrigg på 
KTH:s tak. Mätvärdena från anläggning-
en kommer att användas till en digital 
modell för simulering och dimensione-
ring av hybridsystemet.

– Man kan säga att den här lösningen 
är en väldigt innovativ och smart idé. Just 
nu är den här lösningen en Tesla, men 
om man kan sänka kostnaderna genom 
att göra den effektivare ur tekno-ekono-
miskt perspektiv så skulle den kunna bli 

en massmarknadsprodukt, säger Hatef 
Madani, docent i energiteknik vid KTH.

– Vi arbetar ofta med stora företag. 
Små företag har inte de pengarna som 
stora företag har, men de är mer flexibla. 
I produktutveckling betyder det mycket, 
för då kan man göra mer innovativa saker 
tillsammans, säger Hatef Madani.

Solhybrid har tre anställda och ligger i 
Växjö i Småland. Bara några mil bort, i 
Lenhovda, finns samarbetspartnern Len-
hovda Radiatorfabrik AB, som special-
till verkar de avancerade konvektorerna 
som kyler ner solcellspanelerna. Sys te m et, 
med sin integrerade lösning av solhybrid-
paneler och bergvärme, är också små-
ländskt snålt när det gäller energiåtgången.

– Vi har en liten pump på 30 watt, den 
drar ungefär lika mycket el som en led-
lampa, berättar Magnus Johansson.

Men miljöfördelarna slutar inte där.
– För varje grad man höjer temperaturen 

i värmepumpshålet blir värmepumpen 
3–3,5 procent bättre. Det innebär att den 
behöver gå kortare tid. Kan man då få 
en värmepump att leva längre? Det finns 
mycket kvar att räkna på, säger Magnus 
Johansson.

Sverige är ledande i världen på bergvärme, inte minst för villor. Men i mer tättbebyggda 
områden är det svårare att använda den miljövänliga tekniken, eftersom borrhålen  
blir kalla om de placeras för tätt. En annan miljövänlig energikälla, solceller, har det 
motsatta problemet. Solceller tappar i effektivitet om de blir för varma.

 – Vår lösning kombinerar solceller och bergvärme.  
 Kylan från borrhålet kyler solcellerna och värme  
 från solcellerna värmer borrhålet, säger Magnus  
 Johansson, vd för Solhybrid och projektledare  
 för SmartSol-projektet .

Integrerat system förstärker 

Sol och bergvärme

 Patrik Östangård är vd  
 för Lenhovda radiatorfabrik,  
 som har tagit fram radiator-  
 tekniken till de unika  
 solcellspanelerna. Patrik Östangård
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”Solceller är en attraktiv teknologi, det 
är prisvärt. Kombinationen bergvärme 
och solceller tar det bästa från båda.” 
Hatef Madani, docent i energiteknik vid KTH.Hatef Madani


