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Abstract: 

The assignment concludes a stream of thoughts concerning solar heating systems, such as what they are 

and how they work, along with slightly more thorough debates such as financial and environmental effects. 

On the base question as to what a solar heating system is, we have discovered that the system consists in 

two main components: The panel(s), which is usually situated on the roof of the building, and a water tank 

from which the heated water will flow into the lesser described components (water pipes, radiators etc.).  

During our analysis we have discovered several pros and cons of the solar heating system, through which 

we have described situations such as personal valuation of aesthetics, environmental gains, economical and 

political values. In terms of environmental considering we have looked into the impact of CO2 discharges 

into the atmosphere, and how/why solar heating systems can contribute to lowering the overall level of 

CO2 output derived from our living areas.  

We have also looked at the financial aspects of the installation process, such as government grants and tax 

deductions, as well as providing additional funding/discounts for purchases of environmental conservation 

installations, such as solar heating systems. From the early solar heating system-days manufacturing prices 

have been brought down considerably, resulting in lower prices for the customers, hence making solar 

heating system a more and more viable and attractive investment. 

We have also looked into the basic physics of the solar heating systems, to gain an overall knowledge as to 

how the system applies the solar energy into usable heat and warm water source. Furthermore we have 

discovered that the angle of the solar panels is important in order to maximize the energy intake from the 

sun. Depending on the geographical position and season of the year the angles varies with great 

significance. 
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1. Indledning:  
I atmosfæren er der det man kalder drivhusgasser, disse drivhusgasser holder på varmen i 

atmosfærens nederste lag. Solens stråler rammer med kortbølgede stråler jordoverfladen på 

et tidspunkt. Når dette sker, bliver solens stråler omdannet til infrarøde varmestråler, også 

kaldet langbølger. De infrarøde varmestråler bliver absorberet af drivhusgasserne, da det 

bliver udsendt fra jordens overflade. De infrarøde stråler, forsvinder ikke blot direkte ud i 

atmosfæren efter de er blevet absorberet, men drivhusgasserne ”genbruger” en del af disse 

infrarøde stråler, og optager dem igen, samt sender dem tilbage mod jorden. CO2 og H2O er 

vigtigt for drivhusgasserne, og det er vigtigt for planter, dyr osv. Men der er et lille problem 

omkring CO2’en, for vi mennesker udløser for meget CO2 her i verden, og det er meget 

skadeligt for atmosfæren. Mængden af CO2 er i de sidste 150 år steget markant hurtigere 

end tidligere. Fordi vi har udsendt så meget CO2 her i verden, har det ændret vores klima, 

således at vi vil få temperaturstigninger på mellem 1,8 grader og 5,8 grader i de næste 100 

år. på grund af temperaturstigningen, vil der forekomme konsekvenser, havet vil stige et 

sted mellem 0,2 og 0,6 meter i løbet af de næste 100år.  Det er på den måde drivhuseffekten 

fungerer. Det generelle problem vi har med indlandsisen er, at isen ikke ligger i vandet, men 

det ligger på land, f. eks. op over en bakketop, og når dette is smelter, stiger havene. Det er 

dette som gør at vi er begyndt at gå mere op i at vi skal være bæredygtige.  

Solfangere er en af de måder vi kan være bæredygtige på, da solfangere genbruger solens 

energi, og indgår i cyklussen, med at udnytte den ”gratis” energi til at danne varme, så vi 

ikke bruger olie og fjernvarme som undslipper store mængder co2.  

I denne rapport vil vi kigge nærmere på hvad solfangere er, hvilke fordele og ulemper der er, 

både for miljøet og økonomisk. det er vigtigt at der bliver fundet nogle alternative løsninger 

til hvordan vi kan skære ned på Co2, så vi kan få en bedre verden, hvor vores børns drømme 

også kan gå i opfyldelse ligesom deres børns drømme.  

2. Problemformulering: 
- Hvad er en solfanger? 

- Hvordan fungerer en solfanger, og er det en vedvarende energikilde? 

- Hvilke fordele og hvilke ulemper er der ved solfangere? 

- Hvem kan og hvor kan man med fordel anvende en solfanger? 

- Hvilke miljømæssige og økonomiske aspekter er der ved solfangere? 

- Hvor og hvordan installerer man solfangere? 

- Hvad er fremtidsperspektiverne for solfangere? 
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3. Hvad er en solfanger?  
Mange mennesker forveksler solfangeren og solcellerne da de ligner hinanden, med 

panelerne oppe på taget som fanger solens stråler. Men der er en vis forskel på dem. 

Solfangeren omdanner solens stråler til varme, hvor solcellerne omdanner solens stråler til 

elektricitet. Derfor er der en væsentlig forskel på hvilken man evt. bør sætte op i sit hjem. 

Der er også forskel på hvor meget energi de forskellige ting udnytter. Solcellerne udnytter op 

til 15 % af el forbruget, hvor solfangeren kan udnytte helt op til 50 % af dit forbrug. Disse tal 

varierer selvfølgelig stadigvæk i forhold til hvor stort et område det skal dække, hvordan 

isoleringen er osv. i det individuelle hus/område. Solfangeren er et panel, med slanger der 

ligger ned til en beholder med vand i, der er placeret et andet sted, det er i selve beholderen 

at varmeproduktionen sker. 

4. Hvordan fungerer en solfanger? 
En solfanger fungerer ved at solens stråler 

skinner ned på solfangeren. I den proces, 

opvarmes en væske inde i solfangeren, der søger 

ned i bunden af beholderen. I bunden af 

beholderen sidder der nogle rør, som måler om 

vandet er varmere i solfangeren end i bunden af 

beholderen. Hvis den væske der er i solfangeren 

er varmere end det vand der er i bunden af 

beholderen, er der en pumpe i beholderen, der 

starter og flytter det varme vand nederst i 

beholderen. Når vandet i bunden af beholderen 

er varmere end det i solfangeren, standser 

pumpen af sig selv igen.  

Vandet opvarmes i bunden af beholderen, så man udnytter solfangeren alt det man kan, ved 

at den altid opvarmer det vand der er koldest i solfangeren. Det giver også den bedste 

udnyttelse af solenergien som kommer ned. Når vandet er blevet varmt stiger det op i 

toppen af beholderen hvor det vil være klar til at blive brugt. Solen skinner ikke lige meget 

alle dage på hele året, derfor vil vandet ikke altid være ligeså varmt som man skal bruge, 

dertil bruger man andre energikilder som oliefyr, naturgas, osv. Man tilslutter en af disse 

energikilder øverst til beholderen. De dage hvor solen ikke skinner så meget, vil solfangeren 

have forvarmet meget af vandet, hvor den anden energikilde går ind og opvarmer det sidste 

vand, så vi ikke står en kold december dag og ikke kan få varmt vand fordi der er overskyet. 

Derfor er solfangeren stadigvæk rigtig god, da den gør at vi ikke bruger de andre, co2 

BILLEDE 1: Solfanger og Elpatron 
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skadelige, energikilder så meget i forhold til hvad vi havde gjort hvis vi ikke havde en 

solfanger. Vi udnytter solenergien i stedet for.  

Hvis man vil installere et solfangeranlæg, bør man få hjælp af sin lokale VVS installatør. Det 

tager cirka 1 – 2 dage at sætte op, afhængig af hvor stort det er. Panelerne sættes op på 

taget med bøjler og beslag. Rørene skal påføres ned til beholderen, det kan også være en 

fordel at udskifte varmtvandsbeholderen i huset, for at få en bedre udnyttelse, hvis den er af 

ældre model.  

5. Er en solfanger vedvarende energi? 
For at kunne besvare spørgsmålet om hvorvidt en solfanger er vedvarende energi, er det 

nødvendigt at få konstateret hvad vedvarende energi er.  

Energi1 er den grundlæggende betegnelse for noget der kan få andre genstande/stoffer til at 

flytte sig, ændre form eller tilstand. Energi kan ikke ødelægges, men vil udelukkende være 

muligt at omdanne til en anden form for energi, eksempelvis varme. 

Når man taler om vedvarende energi gør det sig derfor gældende, at energikilden ikke må 

være ressourcebegrænset. Solen vil på baggrund af dens konstante energiudladning være at 

betegne som en vedvarende energikilde, til trods for at den ikke altid er tilgængelig i sin 

synlige form. Den fysiske betegnelse for en vedvarende energi er ”en energi, der altid er i 

bevægelse”2. De kendte, vedvarende, energikilder er biobrændsel, vind, geotermisk energi, 

jordvarme, sol og vand. 

En solfanger er en leder og omdanner af en vedvarende energikilde, men hvorvidt man kan 

kalde selve solfangeren for vedvarende energi er derimod tvivlsomt. Selve solfangeren er et 

redskab/produkt til at fange den vedvarende energi og omdanne det til en kontrolleret 

varmekilde (termisk energi). Solfangeren er opbygget af forgængelige materialer, ligesom de 

ledende vandkabler ikke kan forventes at holde evigt.  

Afhængig af hvor i verden man bor, kan solfangeren generere mere eller mindre kvalificeret 

assistance til at opvarme den genstand som den er tiltænkt, eksempelvis en bolig, boligens 

vand osv. For at solfangeren kan generere ”vedvarende energi”, kræver det at solen, og 

derved solfangeren, er i stand til at skabe det output, som huset kræver for at opretholde en 

tilstrækkelig varme, eller varmt vand. Hvis dette ikke er tilfældet vil husets centrale 

varmekilde (f.eks. fjernvarmeanlæg) tiltræde og yde den nødvendige ekstra ressource. 

Solfangeren er derfor et begrænset virkemiddel, som både er afhængig af solens 

evne/mulighed for at generere den nødvendige energi, solfangerens teknologiske evne til at 

                                                           
1
 http://www.eon.dk/Om-EON/Om-energi/Energi-for-born/Hvad-er-energi/  

2
 http://www.eon.dk/Om-EON/Om-energi/Energi-for-born/Hvad-er-energi/ under vedvarende ikke-

begrænsede energikilder. 

http://www.eon.dk/Om-EON/Om-energi/Energi-for-born/Hvad-er-energi/
http://www.eon.dk/Om-EON/Om-energi/Energi-for-born/Hvad-er-energi/
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omdanne den tilstrækkelige energi og måske også den samlede volumen af solfangerens 

overflade. Noget af den manglende energi fra én solfanger kan hentes ved at installere 

yderligere solfangere, så de kompenserer for hinanden, men der vil altid være en naturlig 

begrænsning på hvor stor en tagflade, parcelhusgrund mv., hvorved man kan installere 

solfangere. 

5.1 Delkonklusion: 

En solfanger er ikke en vedvarende energi. Solen er, men da solfangeren består af en masse 

forgængelige materialer, og ikke kan omdanne en større volumen end den modtager, så er 

det påkrævet at solfangeren suppleres med en anden varmekilde for at sikre, at boligens 

reelle varmebehov bliver dækket. 

6. Hvilke fordele og hvilke ulemper er der ved solfanger? 
For at komme til bunds i hvorvidt en solfanger er vejen at gå, har vi vurderet at det var 

essentielt at opridse nogle klare fordele og ulemper, så vi bedre kan mønstre et overordnet 

svar. 

6.1 Fordele:  

Solfangere producerer energi, som er meget rent og giver derfor ingen miljøforurening og 

co2, og på den måde kan vi undgå, at skade naturen.  

Solenergi er meget billigere end den energi vi kan få fra andre energikilder, fordi sollys ikke 

koster noget og det giver naturlige varme og lys. Samtidig er solenergi også billigere end 

fossile brændstoffer og kemiske produkter som diesel, kul, benzin og andre stoffer, der 

bruges til at producere energi.  

Solfangere kan placeres oven på husets tag, som der giver varme så folk kan bruge den. Der 

bruges ingen omkringliggende jord til rør og slanger, men der skal kun være plads til en 

varmtvands beholder. Derudover har de fleste huse allerede installeret de kabler, som et 

solfangeranlæg kræver. 

Men den fordel, som er mest nyttigt, er at hvis vi bruger solfangere, har vi ”uendelig” energi. 

Vi har solen i vores solsystem, som ”altid” vil være der. Ifølge forskere vil solen kunne 

eksistere i yderligere 6,5 milliarder år. Vi har derfor god tid til, at finde på alternative 

energikilder. Men indtil da kan vi udnytte solenergien.  

Solfangere har rigtige mange fordele, som menneskene kan udnytte, men solfangere har 

også nogle få ulemper. 
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6.2 Ulemper: 

Det at solfangere normalt placeres på et tag for at fange solen, er naturligvis synligt og folk 

kan se det. Der er mange, som ikke kan lide det, og ikke mener det er særligt kønt. Derfor 

kan nogle mennesker betragte solfangere som en ulempe.  

Der er også andre ulemper ved solfangere, f.eks. produceres der ikke lige så meget varme, 

hvis himlen ikke er klar, og den er overskygget med skyer.  

Specielt om vinteren kan det være et stort problem. Vinteren er den tid på året, hvor sollys 

spiller en meget lille rolle, fordi vi går ind i en mørkere tid. Derfor kan det være besværligt, at 

bruge solfangere om vinteren. Man bliver derfor nødt til, at benytte sig af andre energikilder.  

Det er også et problem i dag, at gemme den varme man ikke bruger relativt hurtigt, og bruge 

den på andre tidspunkter, hvor der ikke noget sollys. Derfor går 5/6 af solens energi tabt i 

processen med at lave solenergi til elektricitet og varme. 

F.eks. om natten, kan solfangere ikke producere lige så meget varme, som om dagen. Det er 

oplagt, da der er mest sollys om dagen.  

I Danmark har vi ikke så meget sol, som eksempelvis de lande der ligger tæt på ækvator. De 

kan meget bedre udnytte solens energi. I Danmark, kan vi også udnytte energien men det er 

begrænset, specielt i vintermånederne. Vejret har en stor betydning for solfangere og den 

fanger mere energi, når solen skinner, så det er vigtigt at gemme energien fra de dage der 

meget sollys til de dage, hvor der mindre sol. 

7. Hvem kan og hvor kan man med fordel anvende en solfanger? 

Alle mennesker, der bruger brændstoffer f.eks., diesel, benzin, naturgas og andre 

energimidler, der bruges til varme og lys og ikke er godt for naturen. Alle disse energikilder 

producerer CO2, som giver forurening og skader miljøet samt menneskernes sundhed.  

Man kan montere solfangere på alle typer hustage i sydvendt retning mod solen, og alle de 

rør, der er mellem solfangeren og varmtvandsbeholderen går gennem taget og 

etageadskillelse til vandbeholderen, som ofte står i et fyrrum, bryggers eller en kælder. 

Især de mennesker, der bygger nye boliger, vil kunne planlægge hvordan solenergisystemet 

kan og skal benyttes. 

Solfangere kan specielt blive brugt af fabrikker, fordi fabrikker bruger en hel masse varme og 

energi. Samtidig producerer fabrikker en masse CO2, som er meget farligt for vores miljø. 
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Det kan vi sætte en stopper for, hvis flere og flere fabrikker begynder, at bruge solfangere og 

benytter sig af energien fra vores sol.  

Solfangere vil være en fordel for lande som Kina, Indien og andre store lande der bruger 

meget energi, derfor kan solfangere give et god udbytte. Det ville give et meget bedre miljø, 

hvis de begyndte at anvende det.  

Specielt Kina fordi det er et land, med et meget stort indbyggertal. Derudover er der rigtigt 

mange fabrikker og firmaer, som ligger i Kina. Derfor ville det være en god ide, hvis Kina 

begyndte, at bruge solenergi.  

Solfangeren er pt. den simpleste, billigste og en god løsning. Man kan undgå mange 

besværligheder ved at anvende solfangere. Vores natur og miljø, vil være mere sikker og 

forureningen vil falde.  

Hvis man har et stort forbrug af energi i huset, så er det en fordel at have solfangere. Jo 

større et forbrug man har i huset desto mere kan man spare. 

8. Hvilke miljømæssige og økonomiske aspekter er der ved 

solfangere? 

De miljømæssige aspekter ved en solfanger vil overordnet set være positive, da man 

nedgraderer betydningen for boligens eksisterende varmekilde, som eksempelvis kan være 

fossilt brændstof. Afhængig af boligens eksisterende varmekilde vil der derved være en 

større, eller mindre, forbedring for miljøet. Det vil dog næsten altid være en forbedring. 

For at konkludere hvor og hvornår det er en forbedring, og i hvilket omfang, er det 

nødvendigt at kende til eksempelvis Co2 udledningen ved produktionen, opsætningen, 

vedligeholdelsen/brugen og nedtagningen af solfangeren, og sætte det op imod den 

eksisterende varmekilde samt i hvilket omfang man kan spare den Co2, som det 

eksisterende varmeanlæg ville have udledt i den tilsvarende periode. Differencen af de to 

anlægs samlede Co2 udledning vil, i grove træk, være den miljømæssige gevinst. 

Når man taler miljø vil man dog ofte nå rundt om andet end blot naturen. Det kan være det 

sociale miljø, hvor eksempelvis signalværdi kan have en stor betydning. Ens overbevisning og 

levestandard vil ofte spille ind når man snakker om det sociale miljø. Hvor de fleste 

mennesker på jorden kan blive enige om, at vi bør værne om jordens sundhed og behov, vil 

det dog forskellige steder i verden have en større eller mindre betydning. Eksempelvis kan vi 

i Danmark bedre operere med idealistiske tilgange til naturens sundhed end man kan i 

fattigere lande hvor det ofte vil være den mere pragmatiske tilgang, som bliver lagt til grund 
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for beslutningsprocessen. Sorterer vi det pragmatiske fra og ser udelukkende på den mere 

idealistiske del af verden (den del hvor det er økonomisk muligt at være idealistisk), kan man 

dog også møde forskelligheder, da nogle individer ganske enkelt sorterer miljøet fra, fordi 

det æstetisk3 ikke passer ind i deres virkelighedsopfattelse – Eksempelvis kan man forestille 

sig en ejer af en murermestervilla fra 1940erne, renoveret i oprindelig stil, ikke ønsker at 

placere solfangere på sit tag, da det strider imod hans æstetiske billede af boligen. På den 

baggrund vil man ofte opleve at egentlige positive, idealistiske og miljøvenlige tiltag vil møde 

en stor skepsis i befolkningen. Dette kan dog i et vist omfang imødekommes politisk og/eller 

økonomisk, ved at gøre gevinsten mærkbar for den enkelte. 

Da solfangere kom frem/blev populært tilbød staten, igennem en politisk beslutning, at man 

kunne få tilskud til solfangere. Tilskuddene gjorde etableringen mere overkommelig, da 

mange af anlæggene i populær tale; ikke var mulige at tjene hjem, medmindre man i 

forvejen havde en uforholdsmæssig høj varmeregning. Man tog fra politisk side endvidere 

fat om ”problematikken” med gamle oliefyr og tilbød derpå et tilskud til at skrotte sit gamle 

oliefyr. I samme proces kunne man evt. kombinere skrotningen af oliefyret med opsætning 

af solfanger og/eller solcelleanlæg og få yderligere tilskud til dette4.  

I dag (2014) kan man ikke længere få de store tilskud, som man kunne tidligere. Priserne på 

anlæggene er til gengæld kommet ned i pris og de producerer generelt et bedre output, 

således at de i deres grundform er mere rentable for ”almindelige” boligejere. Tilskuddene5 

er pt. beregnet efter hvor meget energi man kan spare ved, at lave forbedringen tillagt 

”håndværkerfradraget”, som beregnes ud fra antallet af beboere over 18 år i den 

pågældende husstand. Det sidstnævnte er dog vigtigt at pointere er et skattefradrag, og ikke 

et tilskud/rabat i købsprocessen. Den er desuden udelukkende beregnet ud fra 

håndværkerlønnen/montagelønnen. Så anlæggets pris vil ikke blive modregnet som en del af 

fradraget. 

Jf. GreenMatch6, vil et standard solfangeranlæg koste i omegnen af 30.000-60.000kr., have 

en tilbagebetalingstid på 10-15 år og en årlig besparelse på 3000-5000kr. om året. For at få 

et retvisende billede af en evt. besparelse på et solfangeranlæg vil det dog kræve en mere 

gennemgribende analyse af det eksakte hus. Hvilken varmekilde har man i dag, kan man evt., 

med fordel, skifte til et andet varmeanlæg (f.eks. fra oliefyr til fjernvarme), er det en bedre 

investering at efterisolere huset osv. Tallene fra GreenMatch kan derfor ikke bruges som 

egentlig rettesnor, da man kan forestille sig at et hus fra 1890 der ligger ude på landet vil 

                                                           
3
 Æstetik (Venustas) http://global.britannica.com/EBchecked/topic/625768/venustas  

4
 http://www.landogliv.dk/Artikler/2010/5/31/Tilskudtilsolfangeranlaeg.htm  

5
 http://www.seas-nve.dk/Privat/Energiraadgivning/tilskud/om_energibesparelser.aspx  

6
 

http://www.greenmatch.dk/solenergi/solfangeranlaeg/?keyword=%2Bk%C3%B8b%20%2Bsolfangeranl%C3%A
6g&device=c&gclid=Cj0KEQjw7b-
gBRC45uLY_avSrdgBEiQAD3Olx9hO1CqvTrNKormKbDbuGsnsd0kYspXYr_CIbZoz1KwaAtEP8P8HAQ  

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/625768/venustas
http://www.landogliv.dk/Artikler/2010/5/31/Tilskudtilsolfangeranlaeg.htm
http://www.seas-nve.dk/Privat/Energiraadgivning/tilskud/om_energibesparelser.aspx
http://www.greenmatch.dk/solenergi/solfangeranlaeg/?keyword=%2Bk%C3%B8b%20%2Bsolfangeranl%C3%A6g&device=c&gclid=Cj0KEQjw7b-gBRC45uLY_avSrdgBEiQAD3Olx9hO1CqvTrNKormKbDbuGsnsd0kYspXYr_CIbZoz1KwaAtEP8P8HAQ
http://www.greenmatch.dk/solenergi/solfangeranlaeg/?keyword=%2Bk%C3%B8b%20%2Bsolfangeranl%C3%A6g&device=c&gclid=Cj0KEQjw7b-gBRC45uLY_avSrdgBEiQAD3Olx9hO1CqvTrNKormKbDbuGsnsd0kYspXYr_CIbZoz1KwaAtEP8P8HAQ
http://www.greenmatch.dk/solenergi/solfangeranlaeg/?keyword=%2Bk%C3%B8b%20%2Bsolfangeranl%C3%A6g&device=c&gclid=Cj0KEQjw7b-gBRC45uLY_avSrdgBEiQAD3Olx9hO1CqvTrNKormKbDbuGsnsd0kYspXYr_CIbZoz1KwaAtEP8P8HAQ
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have en mærkbart større besparelse, end en villa fra 2000 inde i byzonen. Endvidere er der 

ofte store gebyrforskelle på fjernvarme fra lokalområde til lokalområde. Dette er 

medvirkende til at gøre en rettesnor praktisk talt umulig. 

Nogle, måske især nyere, huse vil have svært ved at få en besparelse der gør investeringen 

rentabel indenfor en overskuelig fremtid, men ikke desto mindre kan det være en god 

investering selvom man ikke nødvendigvis selv får ”gavn af den”. Salget af boliger med lavt 

varmeforbrug er steget voldsomt7 de senere år, især med indførelsen/udvidelsen af det 

lovmæssige energimærke som nu skal fremvises ved salg af privat bolig i Danmark. Det er 

blevet mere tydeligt hvad et godt/lavt energiforbrug er, og hvad det kræver at bringe et højt 

forbrug ned. Flere og flere kunder sorterer decideret huse fra hvis energimærkningen er på 

D eller dårligere, uden egentlig at læse selve rapporten igennem.  

8.1 Delkonklusion: 

Det er et krav, at der tages individuel stilling til i hvor stor udstrækning solfangeren giver en 

økonomisk og miljømæssig fordel, hvor lang tilbagebetalingstid der er, og om man laver 

investeringen af idealistiske eller økonomiske årsager. Boliger har forskellige behov, 

afhængig af alder, isoleringsgrad, placering og varmekilde mm., hvilket betyder at man ikke 

kan komme med et entydigt svar for, hvilken effekt/værdi solfangere har. 

9. Hvor og hvordan installerer man en solfanger 
Et solfangeranlæg består af selve solfangeren på taget, et 

controller system, et rørsystem, varmvandsbeholdere og en 

alternativ opvarmningskilde. 

 

Solfangere skal helst installeres på den side af huset hvor der 

kommer mest sollys. Den bedste retning er mod syd eller 45 

grader derfra, som kun giver et mindre spild. For et 

brugsvandanlæg skal solfangeren helst installeres på et tag 

med en hældning på mellem 30 og 60 grader med retning mod syd. En hældning på 15 

grader (bedst om sommeren) eller en hældning 

på max. 75 grader (bedst om vinteren) er dog 

også rimelig. 

Vandbeholderen skal passe i størrelse til det 

forbrug der er. Vandbeholderen skal helst have 2 

spiraler. En til gasfyr så vandet kan eftervarmes 

om vinteren og en til solfangeren som kan 
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 Siger ejendomsmægler Andreas Jøhnke  

BILLEDE 3: Solens vinkler 

BILLEDE 2: Controller System 
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opvarme vandet om sommeren.  

Solfangere og varmtvandsbeholdere skal helst installeres så tæt på hinanden som muligt, da 

det mindsker varmespild. 

Varmtvandsbeholderen stilles oftest i et bryggers eller fyrrum 

da der er eltilslutning. Der skal være mindst 50 centimeter 

foran varmtvandsbeholderen hvor der ikke er noget, af hensyn 

til service. Der skal være afløb i rummet da vandet udvider sig i 

beholderen. Så det skal faktisk dryppe fra sikkerhedsventilen 

på dage med god sol. 

Der skal være plads til rørføring til og fra suppleringsvarme 

kilden. Der skal monteres termostat ventil på 

suppleringsvarmekilden, og denne rørføring skal derfor være tilgængelig. Der skal være plads 

til rørføring til og fra solfanger. Oftest går rørføringen til og fra solfangeren igennem loft og 

etageadskillelser. Al rørføring til og fra solfanger skal isoleres. 

Inden købet skal man have fastgjort i hvilken formation man ønsker solfangeren på taget, da 

dette har indflydelse på hvilke dele der sendes. 

Udover varmtvandsbeholder og solfangere skal 

der være monteret en fyldeekspansion, som kan 

opbevare vandet når det bliver varmere og vandet 

udvider sig. 

Solfangerne skal monteres på nogle alu beslag 

som er skruet fast i taglægterne som vist på 

billedet. 

På et fladt tag skal solfangerne installeres på stativer så de får den rette hældning.  

10. Hvad er fremtidsperspektiverne for solfangere? 
Verden bliver grønnere og grønnere, fordi de fossile brændstoffer forurener for meget, og 

fordi man har indset at de svinder for hurtigt. Derfor vil fremtiden sandsynligvis være god for 

solfangere. Mange folk bliver indstillet på at bruge vedvarende energi i stedet for de 

forurenende energikilder, så man vil nok se en stigende efterspørgsel på solfanger anlæg. 

Det bliver mere og mere moderne med bygninger der er selvforsynende med energi, fra 

blandt andet vindmøller, solceller og solfangere kan også komme på tale.  

BILLEDE 4: Varmtvandsbeholder 

BILLEDE 5: Montering på tag 
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Historisk har den vestlige verden ignoreret solens evne til at opvarme vand. Om det har 

været fordi der har været misforståelser om prisen eller opsætningen af et solvarme anlæg 

vides ikke, men anlæggene har været sjældne.  

Det begynder at ændre sig, tildels på grund af skatte fordele, rabatter, kreativ finansiering, 

bedre uddannelse om solvarme anlæg, en stigning i antallet af udviklere interesseret i at 

bygge til Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) og fordi der er et større 

udbud af solvarme anlæg.  

Solvarme anlæg er ikke kun for den sydlige halvkugle, de kan også bruges på den nordlige 

halvkugle, selvom det er meget koldt. 90 procent af alle huse kan bære vægten af solvarme 

anlæg. Det er nødvendigt med den fornødne plads på taget og selvfølgelig er adgangen til 

sollys nødvendig.  

Hoteller har et potientiale for solvarme anlæg, da de bruger en del varmt vand. F.eks. har 

Hyatt Scottsdale Resort and Spa et 166 panels anlæg til 2.500.000 kr. Det hjælper med at 

varme vand til resortets 490 gæsteværelser. Det har en 70.000 liter varmetank. På mindre 

end 3 år vil de have fået betalt deres investering på 2.500.000 kr. tilbage. 60 % af udgiften til 

anlægget bliver betalt af Arizonas offentlige service. Der er planer om at udvide anlægget 

med 212 panel, så der vil være 378 paneler i alt. Hvilket vil gøre anlægget til USA’s største. 

Anden del af anlægget vil få samme støtte, som den første del. Det varme vand fra den nye 

del af anlægget skal bruges til resortets restauranter, vaskeri og pool. Fordi der bruges så 

meget vand vil anden del af anlægget være tilbagebetalt på kun 6 måneder.  

Fase 1 af projektet fungerer godt og det vand der bliver varmet om dagen bliver opbevaret i 

en opbevaringstank til brug om natten. Det 166 panel store anlæg kan opvarme 350.000 liter 

vand om dagen.  

Desto mere vand der bruges desto mere effektivt er et solvarme anlæg.  

I USA kan firmaer få 30 % tilskud fra den amerikanske stat til solvarme anlæg.  

BILLEDE 6: Bæredygtig verden 
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Det er økonomisk fordelagtigt for de fleste hoteller at bygge solvarme anlæg, men andre 

industrielle bygninger og huse kan også få meget gavn af et solvarme anlæg.  

11. Konklusion 
Vi har lært at en solfanger grundlæggende er to komponenter, som snakker sammen. Et 

panel, eksempelvis på taget, som opfanger solens stråler, og distribuerer dem ned til en 

vandbeholder, som udnytter energien til at skabe varmt vand. Vi kan konkludere at 

solfangere er en rigtig god ting, som kan spare meget på varmeforbruget så udledningen af 

CO2 falder. Selvom det, overordnet er rigtig godt, er der stadigvæk nogle ulemper ved 

solfangere, så som det æstetiske, der ofte vil dele vandene. Der vil altid være gode og dårlige 

aspekter, men de gode ting overskygger klart de dårlige i dette tilfælde. 

Solfangeren er ikke en vedvarende energi, det er solen som er det. Solfangeren er blot et 

redskab vi bruger til at udnytte den vedvarende energi, så vi kan blive mere bæredygtige. 

Men dermed ikke sagt, at solfangeren ikke kan bruges som et redskab til at skaffe det vi i 

daglig tale kalder ”vedvarende energi”. 

Det kan være en udfordring, at der om vinteren ikke er ligeså meget sollys som der er i 

sommerhalvåret, dermed kan solfangeren ikke producere ligeså meget om vinteren som den 

kan om sommeren. Det er vigtigt at solfangeren bliver installeret imod syd, og om 

sommeren bør den ikke stå i mere en 15 graders vinkel, i forhold til om vinteren hvor den 

optimalt set skal den stå i 75 graders vinkel, for at man får udnyttet solen bedst muligt. Det 

er dog de færreste, som decideret skifter panelets vinkel i løbet af året. 

En solfanger er noget, som stort set alle kan få til deres almindelige parcelhus såfremt solen 

kan komme ned til panelerne. Det anbefales at man søger autoriseret hjælp til at stille det 

op, men det kan gøres selv hvis man besidder de rette kompetencer. Det er relativt simpelt 

at benytte, så næsten alle har mulighed for at være med til at gøre en positiv forskel for 

miljøet. Vi kan konkludere at der af masser af gode energi-tiltag, som efterhånden er blevet 

billigere, i takt med at det bliver mere og mere populært. 

Det er en rigtig god måde at være bæredygtig på, da solfangere er noget af det mest 

effektive man kan vælge, da det udnytter ressourcerne meget bedre end solceller og andet.  

Vi har fundet ud af at det er en rigtig god løsning og det kommer os alle til gavn i sidste ende. 

Det er individuelt hvor mange solfangere man har til et hus, og hvor stor procentdel af sit 

varmebehov den formår at dække, da det kommer an på flere ting så som isolering i huset, 

hvor stor arealoverflade det har osv. Men det vil ofte kunne betale sig både økonomisk og 

miljømæssigt. 

 



 
 
Opgaven er skrevet af: Thea, Niklas, Andreas og Silab 
Afleveret: 16/09-2014 

 
13 

12. Kildeliste 

http://www.bornholmsvvsteknik.dk/da-DK/Solvarme/S%C3%A5dan-virker-en-solfanger.aspx 

http://www.solfanger.dk/ 

http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Energi,_varme_og_k%C3%B8

leteknik/Varme,_ventilation,_ovne_og_kedler/solvarmeanl%C3%A6g 

http://www.energiamba.dk/default.asp?Action=Details&Item=433 

https://sites.google.com/site/hejagge/kg-giz/fordele-og-ulemper-ved-solenergi 

http://www.bolius.dk/saadan-kommer-du-i-gang-med-solvarme-11515/ 

http://www.b.dk/danmark/den-groenlandske-indlandsis-smelter  

http://www.greenmatch.dk/solenergi/solfanger 

13. Bilags- og billedliste 
 

Billede 1: Solfanger og elpatron 

http://www.bornholmsvvsteknik.dk/da-DK/Solvarme/S%C3%A5dan-virker-en-solfanger.aspx 

- Billedet beskriver hvordan en solfanger virker. 

 

Billede 2: Controller System 

- Indsæt link og forklaring (kan ikke løses uden Niklas) 

 

Billede 3: Solens vinkler 

- Indsæt link og forklaring (kan ikke løses uden Niklas) 

 

Billede 4: Varmtvandsbeholder 

- Indsæt link og forklaring (kan ikke løses uden Niklas)  

 

Billede 5: Montering på tag 

- Indsæt link og forklaring (kan ikke løses uden Niklas)  

 

Billede 6: Bæredygtig verden 

- Indsæt link og forklaring (kan ikke løses uden Niklas)  

http://www.bornholmsvvsteknik.dk/da-DK/Solvarme/S%C3%A5dan-virker-en-solfanger.aspx
http://www.solfanger.dk/
http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Energi,_varme_og_k%C3%B8leteknik/Varme,_ventilation,_ovne_og_kedler/solvarmeanl%C3%A6g
http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Energi,_varme_og_k%C3%B8leteknik/Varme,_ventilation,_ovne_og_kedler/solvarmeanl%C3%A6g
http://www.energiamba.dk/default.asp?Action=Details&Item=433
https://sites.google.com/site/hejagge/kg-giz/fordele-og-ulemper-ved-solenergi
http://www.bolius.dk/saadan-kommer-du-i-gang-med-solvarme-11515/
http://www.b.dk/danmark/den-groenlandske-indlandsis-smelter
http://www.greenmatch.dk/solenergi/solfanger
http://www.bornholmsvvsteknik.dk/da-DK/Solvarme/S%C3%A5dan-virker-en-solfanger.aspx


 
 
Opgaven er skrevet af: Thea, Niklas, Andreas og Silab 
Afleveret: 16/09-2014 

 
14 

 

Bilag 1 



 
 
Opgaven er skrevet af: Thea, Niklas, Andreas og Silab 
Afleveret: 16/09-2014 

 
15 

 

Bilag 2 






