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Solvarme med energi-

lagring i bakken 
innledende erfaringer på Gjønnes Gård
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Nytt varmeanlegg på Gjønnes gård
• Kombinasjon av

• Bergvarmepumper på 16 kW hver
• Solfangere
• Termisk lagring

• Bergvarmebrønnene lades med sol og utgjør et termisk lager
• Det har innvirkning på utformingen av energibrønnene

• Spisslast med elektrisitet

• Kunder/forbrukere
• To eneboliger
• Et arkitektkontor
• Fremtidige næringslokaler i låven

• Leveranse
• Tappevann
• Romvarme

• Erstatter 2 stk oljefyr

Fordamper

Kondenser

Kompressor
HØYT TRYKK

LAVT TRYKK

Lavtemperatur varme (A)

Anvendelig varme (C)

Elektrisitet (B)

Anvendt varme = A + B

COP = C/B 
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Nytt varmeanlegg på Gjønnes gård

• Varmepumper: lavere temperaturløft gir lavere strømforbruk
• Høyere temperatur på «lavtemperatursiden» gir lavere strømbehov

• Høyere temperatur oppnås ved
• Lagre solvarme i energibrønner om sommeren til bruk på vinteren
• Døgnlagring av solvarme i akkumulatortanker på lavtemperatursiden
• Direkte bruk av lav temperatur solvarme mot varmepumpene

Minsker belastningen av energibrønnene/-lageret

• By-pass av varmepumpene direkte mot forbruker når solvarmen gir høy 
nok temperatur (sent og tidlig i fyringssesongen)
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Ytelser og effektivitet

• Normal brønn: 0 – 4°C til VP

• Typisk CoP: 2,5 – 2,8

• Termisk lager: 8-10°C til VP

• Typisk CoP: 3,8 – 4,0

Fordamper

Kondenser

Kompressor

0 – 4°C

40 – 50°C

2,5 kWh varme

1 kWh el

1,5 kWh lavtemp varme

40 – 50°C

8 – 10°C

2,8 kWh lavtemp varme

3,8 kWh varme

Fordamper

Kondenser

Kompressor
1 kWh el

• Solvarme direkte: 20°C til VP

• Typisk CoP:  8 - 12

Fordamper

Kondenser

Kompressor

40 – 50°C

8 kWh varme

20°C

1 kWh el

7 kWh lavtemp varme
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Målsetning

Levere etterspurt varme 

–

bruke minst mulig elektrisitet
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Illustrasjon av brønnkonfigurasjon

• 28 brønner a 60 meter
• Konfigurasjon: 

• Diameter indre sirkel: 12 m
• Diameter ytre sirkel: 18 meter
• Diameter 400 mm isolasjon: 22 

meter
• Temperaturlogging:

• 5 loggebrønner for 
temperaturmåling mellom sirklene

• Rør for temperaturmåling i hver 
brønn

• Mulighet for tetting av glipper i fjellet
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Solfangere – mot øst og vest

• Catch Solars 
bygningsintegrerte solfangere 
på vognskjul og «hønsehus»:

• 130m2 på tak mot øst

• 130m2 på tak mot vest
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Solfangere – mot syd

• Vakuumrør solfangere

• 260 m2 mot syd
• 91 sett, totalt 2 730 rør



99Gjønnes Energi AS

Teknisk rom – hjertet og hjernen i anlegget

• 2 stk 16 kW varmepumper

• 2 stk 1000 l akkumulatortanker

• 3 stk sirkulasjonspumper mot 
solfangerpark / tak

• 1 stk pumpe kald side mot 
varmeveksler for by-pass av VP

• Strømnings- & temperaturmålere

• Kontrollpanel
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Brønnkapasitet
• Steinvolum: ca 22 800 m3

• Ca 61 500 tonn med stein

• «Veggareal» av steinsylinder: ca 4 
900 m2

• 200 000 kWh forventet 
solvarmeproduksjon pr år

• → temperaturøkning på ca 3-4°C 
gjennomsnittlig i energilager pr 
år (25% tap til omgivelsene)

• Mindre uttak i fyringssesong gir 
oppbygging av temperatur over 
tid (år)
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Usikkerhet

• Hvor stor er varmelekkasjen

• Konduksjon av varme til 

omkringliggende masser

• Ved kjøling på grunn av glipper med 

vanngjennomstrømning
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Tetting av lekkasjer

• Hver brønn har ekstra åpent PE 
rør i hele brønndybden

• Kan benyttes til tetting av glipper 
med vanngjennomføring

• Tetting kan gjøres i en eller flere 
brønner etter behov
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Innsamling av data – sjekk av ytelse

• 5 stk logge brønner:
• 60 meter dybde

• Temperaturmåling

• 1 stk i senter av brønnene
• Måler kjernetemperaturen i lageret

• 2 stk mellom indre og ytre ring av 
brønner

• 2 stk utenfor ytre ring av brønner
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Resultat?
det vil tiden vise

følg oss på 
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www.catchsolar.com E-post: catchsolar@catchsolar.no Mob: +47 913 07 919

Gjønnes Energi AS
&

http://www.catchsolar.com/
mailto:catchsolar@catchsolar.no

