
4K - KlimatKompenserad KomfortKyla
Vad är 4K?
Klimatförändringarna gör att 
utomhustemperaturen i Sverige för 
varje år blir varmare, vilket leder till 
allt högre inomhustemperaturer 
under sommaren. Värmeböljor kan 
bli ett problem för utsatta grupper, 
som barn, sjuka och äldre. 

4K är GK:s vision om att erbjuda 
svala inomhusmiljöer under 
sommartid, till t ex äldreboenden, 
genom att använda sig av sol, vind 
och vatten som energikällor för att 
leverera komfortkyla till bostäder 
och lokaler. Då behovet av kyla är 
som störst – under soliga 
sommardagar - finns oftast också sol 
att hämta energi från.  

Med solen som energikälla slipper 
man köpa in mer dyr elenergi. På så 
sätt bidrar inte komfortkylan till 
ytterligare klimatförändringar. 

Hur fungerar 4K på Solbacken?
På Solbacken finns en 
grundvattenbrunn med vatten som 
är ca 9 °C varm året om. Vattnet 
används under sommaren till att kyla 
ventilationsluft som tillförs 
Solbackens lägenheter och allmänna 
utrymmen. Vattnet används även till 
att kyla inomhusluften lite extra i 
matsalen och i gemensamma lokaler. 
Kylan tillförs här i så kallade 
fläktluftkylare som ser ut som vanliga 
innedelar till en 
luftkonditioneringsanläggning.

Grundvattnet blir uppvärmt till ca 15 
°C och leds ner i en andra 
grundvattenbrunn.

Solcellerna på södertaket och 
vindkraftverket levererar ström till 
bland annat grundvattenpumpar och 
andra distributionspumpar. På så sätt 
används endast egenproducerad sol-
vind- och vattenenergi till 
komfortkylan.
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Grundvatten – en källa till kyla och värme

Solbackens två grundvattenbrunnar. Grundvatten hämtas i den övre brunnen och lämnas i den 
nedre brunnen. Kylan distribueras till 2 ventilationsaggregat och 5 fläktluftkylare i matsalen.  

Hur fungerar en grundvattenbrunn för kyla?
Om man borrar en brunn tillräckligt djupt 
kommer grundvatten att strömma in. Grund-
vattentemperaturen håller ungefär årsmedel-
temperaturen, vilket i Skåne är ca 8-9 °C. 

”Frikyla”
Under sommaren kan vattnet användas till att 
kyla inomhusmiljön, så kallad ”komfortkyla”. 
Om ingen kylmaskin behövs för att kyla 
inomhusluften kallas det även för ”frikyla”, 
eller gratis kyla. Den enda energi som behövs 
är elenergi för att pumpa vattnet.

Returbrunn
Det använda grundvattnet släpps ner i en 
annan ”returbrunn” för att undvika att 
grundvattnet värms upp. 

Hur fungerar grundvatten för kyla på 
Solbacken?
På Solbacken finns en grundvattenbrunn vid 
parkeringen och returbrunnen finns vid 
hörnet av tomten bredvid vindkraftverket. 
Grundvattnet pumpas in till Undercentralen 
(UC) där kylan växlas över till kylsystemet.

Frikyla på sommaren
Under sommaren används grundvattnet som 
frikyla. Vattnet växlas till  ett vattenburet 
kylsystem och kyla levereras till två 
ventilationsaggregat och till 5 ”fläktluftkylare” 
som finns i matsalen och i ett allmänt 
utrymme intill matsalen.
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Grundvatten – en källa till kyla och värme

Solbackens returbrunn för grundvatten syns 
här bakom vindkraftverkets stödben.

Grundvatten som värmekälla
Grundvattnet kan användas som en 
värmekälla till en värmepump, för att 
producera värme och tappvarmvatten. En 
värmepump hämtar då värme från 
grundvattnet och kyler på så sätt ner 
grundvattnet från ca 8-9 °C till ca 6-7 °C.

Returbrunn
Det använda grundvattnet släpps ner i en 
annan ”returbrunn” för att undvika att 
grundvattnet värms kyls ner. 

Hur fungerar grundvatten för värme på 
Solbacken?
På Solbacken finns en grundvattenbrunn vid 
parkeringen och returbrunnen finns vid 
hörnet av tomten bredvid vindkraftverket.

Tappvarmvatten och värme
Under hela året använder två värmepumpar 
grundvatten som värmekälla för att 
producera tappvarmvatten. Under sommaren 
får de stöd av 5 solpaneler på taket som gör 
en stor del av tappvarmvattnet under dagtid.

Under uppvärmningssäsongen använder två 
värmepumpar grundvatten som värmekälla 
för att producera värme till radiatorer och till 
ventilationsaggregat. 

Värmepump

Svalt vatten leds in i värmepumpen (grön pil) 
och lämnar värmepumpen (mörkblå pil) något 
kallare. Vatten som skall värmas upp (orange 
pil) tar upp värme från värmepumpen och förs 
(röd pil) till en ackumulatortank. 

Grundvattnet och systemvätskan i värme-
systemet är två olika vätskesystem som inte 
får blandas. Därför lämnar grundvattnet sin 
värme, eller kyla, i värmeväxlare till en ren 
systemvätska.

Grundvattnet går först genom filter för att 
renas från orenheter och grumligheter.

Grundvatten-
filter
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Vindkraft – el från vindens rörelser
Vindkraft som energikälla
Vindkraft innebär att elenergi utvinns ur den 
rörelseenergi som finns i vinden. Vindkraft är 
även den en form av solenergi – solens 
uppvärmning av atmosfär,  mark och vatten är 
ojämn, vilket skapar temperaturskillnader och 
tryckskillnader. Luften vill flytta sig från platser 
med höga tryck till låga tryck och ger därmed 
upphov till vindar. 

Vindgradienten
Luftens hastighet är lägre närmare marken. 
Därför placeras vindturbiner högt upp i luften 
för att kunna producera så mycket el som 
möjligt.  

Energiomvandling
Luften som rör sig har rörelseenergi som sätter 
fart på vindkraftverkets propellrar (turbin). I 
vindkraftverket omvandlas turbinens 
rörelseenergi till elektrisk energi genom en 
dynamo. Den elektriska energin levereras till 
husets elsystem.

Solenergi på natten
Vindkraften är en förnybar energikälla, då det är 
solens energi som ger upphov till vindar och 
luftrörelser. Om det blåser på natten kan vi 
alltså utvinna solenergi under dygnets mörka 
timmar.

Vindkraftens baksidor – buller och skuggor
En vindturbin ger ifrån sig buller då den snurrar 
och får därför inte placeras så att den stör 
grannarna. Skuggor från turbinen kan också vara 
störande. 

Hur fungerar vindkraft på Solbacken?
Vindkraftverket som finns på Solbacken, Dali 
Performance, har en toppeffekt på 3,5 kW vid 
vindar på 11 m/s. Den årliga 
energiproduktionen beräknas  till ca 4 800 kWh 
vid vindar på 5 m/s.

Trätorn
Trätornet är 12 m högt och är utvecklat för att 
ge flera fördelar. Trätornet ger mycket mindre 
koldioxidbelastning vid produktion än en 
stålkonstruktion och segheten i träet dämpar 
ljudets fortplantning till fundamentet. Trätornet 
klarar vindar på upp till 60 m/s och har en 
livslängd på minst 25 år.

Låg bullernivå
Vindturbinen är designad för att vara tyst. Vid 
vindar på 8 m/s  avges endast 37 dB(A) på 60 m 
avstånd.

Visualisering av producerad energi
På en hemsida kan vindkraftverkets 
elproduktion följas timme för timme.

Sol, vind och vatten. På vindkraftverkets trä-
ställning finns även solceller och en solpanel, 
vilka är gjorda av återvunnet material. 
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Solceller – elenergi från solen
Solen som energikälla till elproduktion
Solen levererar ca 1 000 W energi per m2 då 
solens strålar träffar jordens yta. En del av 
denna energi kan omvandlas till elektrisk energi 
i solceller.

Fotovoltaisk effekt
Elenergi kan förenklat förklaras som ”elektroner 
på vandring”. Solcellerna består av två skikt av 
huvudsakligen kristallint kisel. Solens energirika 
fotoner sliter loss elektroner från översta skiktet 
på solcellen, vilka sedan får vandra i en elektrisk 
krets tillbaka till undersidan av solcellen. Den 
elektriska kretsen leds in i byggnadens elsystem 
och elen kan antingen ledas ut på elnätet och 
säljas, eller användas i byggnaden.

Likström och växelström
Den el som produceras i solcellerna är likström 
– elektronerna vandrar endast åt ett håll. 
Byggnadens elsystem använder sig av 
växelström  i vilket elektronerna byter riktning 
100 gånger i sekunden. 

I växelriktaren omvandlas likströmmen till 
växelström så att elenergin kan användas i 
byggnaden.

Hur effektiva är solcellerna?
Av ca 1 000 W som träffar solcellens yta kan 
elenergi motsvarande ca 150 W produceras, 
vilket ger en effektivitet på ca 15 %. 
Växelriktaren minskar sedan effektiviteten 
ytterligare några procent.

Hur fungerar solel på Solbacken?
Det bästa taket för solelsproduktion är 
södertaket på den södra delen av byggnaden. 
Här har installerats 220 solceller med en 
sammanlagd yta av 239 m2. Den maximala 
effekten är 34 000 W vid perfekta förhållanden. 
Det faktiska uttaget är något lägre och varierar 
under dygnet och under året.

Vad används solelen till?
Solcellerna beräknas producera ca 30 000 kWh 
per år. Elen kommer framför allt att täcka 
energianvändningen för komfortkyla, men kan 
användas av vilken elanvändare som helst, t ex 
belysning och tv-apparater.

På största södertaket finns Solbackens 
solcellsinstallation på 239 m2.

Växelriktaren i elcentralen omvandlar sol-
cellernas likström till byggnadens växelström.

Solcellerna på södertaket och solcellerna på 
vindkraftverket är inkopplade till byggnaden
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Solvärme – uppvärmning av tappvarmvatten

Visningsexemplar av en solpanel av samma 
typ som finns installerade på taket.

Solen som värmekälla
Om solen används som värmekälla kan, 
beroende på vald temperatur, ca 40-50% av 
solens energi tas tillvara för att producera 
värme. 

Solpaneler på Solbacken 
Solpanelerna på Solbacken är placerade i 
söderläge, centralt på byggnaden, nära 
undercentralen. Värmen som produceras 
används till att värma tappvarmvattnet till 
den slutliga temperaturen (ca 55 °C ) i en 
tank. Tappvattnet leds sedan ut i byggnaden.

Solpanelerna är väldigt robusta och tål att gå 
på. 

Energiproduktion
Solpanelerna har en total yta på ca 12 m2 och 
beräknas kunna leverera ca 5 000 kWh per år. 
Utbytet minskar ju högre temperatur som 
skall produceras  

Kallvatten leds in i slingtankarna 1 och 2 och 
förvärms av värmepumpar. Förvärmt 
varmvatten leds in i slingtank 3 och slutvärms
av solpanelerna på taket. Även varmvatten-
cirkulationen förvärms i tank 3.

De tre tappvarmvattentankarna i 
undercentralen. 

Fem solpaneler på Solbackens tak.
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Värmepump – uppvärmning med grundvatten
Värmepump – hur fungerar den?
I en värmepump cirkulerar ett köldmedium 
som värms upp genom att en kompressor 
kraftigt höjer trycket på köldmediet. I 
kondensorn lämnas värme till t ex 
värmesystemet så att köldmediet 
kondenserar till vätska. 

Då köldmediet passerar strypventilen 
hamnar det på kompressorns ”sugsida” . 
Trycket sjunker och temperaturen sjunker till 
en temperatur som är ca 5 °C lägre än 
grundvattnet som värmeenergin hämtas 
från. Värme från grundvattnet lämnas till 
köldmediekretsen i förångaren och 
köldmediet förångas till gasform.

Hur effektiv är en värmepump?
Precis som för solfångare beror effektivi-
teten på den temperatur som ska 
produceras. Högre temperaturer ger lägre 
effektivitet. Effektiviteten mäts i COP 
(Coefficient Of Performance) och anger hur 
mycket värme i kWh som erhålls av en 
använd kWh el. Normalt ligger en 
grundvattenvärmepump på ca COP 3. 

Kyla med värmepump?
Om man ”vänder” på värmepumpens 
funktion så har man skapat en kylmaskin. Så 
fungerar luft-luftvärmepumpar.  Värme 
”hämtas” då inomhus och lämnas i uteluften 
så att inomhustemperaturen sänks.

En av Solbackens två värmepumpar som 
producerar värme och tappvarmvatten.

En ackumuleringstank för värmesystemet.

En värmepumps arbetssätt. Ett köldmedium används för att ”flytta” värme.
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