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Förord 

Rapporten, Teknoekonomisk jämförelse av olika tekniker för termiska 
lager i fjärrvärmenät, är den första som publiceras inom programmet 
Termiska Energilager. Projektet ger en god översikt av de tekniker som 
finns tillgängliga för termiska energilager med fokus på de som är 
lämpliga att implementera i fjärrvärmesystem. Rapporten visar också på 
lämpliga fokusområden för fortsatt forskning och utveckling inom 
området genom sin gap-analys. 

Projektet har letts och genomförts av Jenny Holgersson tillsammans med kollegan 
Oskar Räftegård på RISE samt Saman Nimali Gunasekara på KTH och Richard 
Scharff på Vattenfall R&D. 

Projektet ingår i programmet Termiska Energilager vars långsiktiga mål är att visa 
hur, var och när termiska energilager kan utformas och användas och vilken 
ekonomisk och miljömässig nytta de kan ge. Projektet har medfinansierats av 
Energimyndighetens program TERMO. 

En fokusgrupp, tillika programmets styrgrupp, har följt och granskat projektet. 
Den består av Henrik Lindståhl (ordförande) (Tekniska verken i Linköping AB), 
Lennart Hjalmarsson (Göteborg Energi AB), Per Haker (Hässleholm Miljö AB), 
Einar Port (Mälarenergi AB), Per Kallner (Vattenfall R&D AB), Mutaz Alkiswani 
(Öresundskraft Kraft & Värme AB), Joacim Cederwall, (Jönköping Energi AB), 
Morgan Romvall (Halmstad Energi och Miljö AB), Ted Edén (Norrenergi AB), 
Fredrik Martinsson, Markus Wråke och Julia Kuylenstierna (adjungerade) 
Energiforsk.  

Suppleanter har bestått av Ulf Hagman (Göteborg Energi), Marianne Allmyr, 
(Mälarenergi AB), Anders Moritz (Tekniska verken i Linköping AB), Jesper 
Baaring (Öresundskraft Kraft & Värme AB), Mats Svensson (Halmstad Energi och 
Miljö AB), Staffan Stymne (Norrenergi AB), Patric Jönnervall (Jönköping Energi 
AB) och Erik Holmén (ENA Energi) 

Fredrik Martinsson, programansvarig Termiska Energilager 

 

 

 

 

Här redovisas resultat och slutsatser från ett projekt inom ett forskningsprogram som drivs 
av Energiforsk. Det är rapportförfattaren/-författarna som ansvarar för innehållet. 
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Sammanfattning 

Fjärrvärmebranschen står inför en omställning av sin verksamhet på 
grund av att hela EU har direktiv för att minska klimatutsläppen och öka 
andelen förnybar energiproduktion. Omställningen innebär att 
tillgången på biomassa och bränslen förändras och resurseffektiviteten 
ökar. Termiska energilager kan vara ett effektivt sätt att ta tillvara 
överskott av el och värme i ett framtida energisystem som troligtvis 
består av övervägande del variabla energikällor och restvärme. 

I våra diskussioner med energibranschen har vi förstått att synen på termiska lager 
generellt är försiktigt nyfiken, att den generella uppfattningen är att det inte finns 
särskilt många lager i drift och att för många är lager synonymt med borrhålslager. 
Av denna anledning vill vi visa på vilka termiska lager som idag finns installerade. 
Vi vill också jämföra dessa med avseende på miljö, ekonomi och teknik, vilka 
nyttor som lager kan föra med sig i fjärrvärmenät och undersöka vilka parametrar 
som är viktiga att ha kontroll på vid en eventuell installation av lager i ett 
fjärrvärmenät. Vi vill vidare peka på vad som behöver vidareutvecklas för att de 
skulle kunna fungera i svenska fjärrvärmenät.  

I rapporten har vi kartlagt 70 driftsatta termiska lager som kan fungera i 
fjärrvärmenät. För dessa lager har vi sammanställt nyckeltal framtagna 
tillsammans med representanter från energibranschen. Lagren återfinns framförallt 
i norra Europa men även Kanada och Turkiet. De flesta är vatten- eller marklager, 
men även lagring i kemikalier där fasövergång eller reaktionsenergi nyttjas finns 
demonstrerade på forsknings- och utvecklingsnivån.  

Det är svårt att jämföra kostnader mellan olika lager och lagertyper då lokala 
förutsättningar har betydande påverkan på nyckeltalen, samtidigt som det saknas 
allmänt accepterade och använda dimensionslösa tal som beskriver lagrens 
karakteristik. Det går därmed inte enkelt att räkna om förutsättningarna för ett 
lager till en typisk svensk miljö. 

På en övergripande nivå har borrhålslagren lägst investeringskostnad sett till 
lagrad energi, likaså några av groplagren. Grop- och bergrumslagren har låga 
kostnader i förhållande till levererad effekt, till skillnad mot borrhålslagren, men vi 
kan konstatera att effekt inte är dimensionerande (och därmed inte 
kostnadsdrivande) för investeringskostnaden för flera lagertyper och blir därmed 
svår att jämföra mellan de kartlagda lagren. Förutom ovan nämnda tre lagertyper 
som är relativt tekniskt mogna, har lager med fasändringsmaterial och 
termokemiska lager potential att i framtiden kunna användas för 
fjärrvärmetillämpningar, men detta kräver mycket utveckling. 

Projektet omfattade även att genomföra en nyttoanalys. Resultatet från denna var 
bland annat att lager möjliggör ökad produktion från billiga värmekällor och att de 
kan användas till att lagra billig överskottsel. Effekterna på energisystemet blev 
flera, till exempel att mer förnybar produktion kan installeras i elsystemet, 
investeringar i nya pannor kan undvikas och mer restvärme kan nyttjas.  
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En generellt svag punkt för lager är att de har temperaturförluster. Detta gäller 
nyttig temperatur ut från lagret (som kan nyttjas i fjärrvärmenät), såväl som (hög) 
returtemperatur vid uppladdning och begränsad maxtemperatur. Utöver detta är 
lagrets energiinnehåll efter lagring viktigt vid långtidslagring, medan upp- och 
urladdningseffekt är viktigt vid korttidslagring. Den negativa miljöpåverkan är 
begränsad och består främst av effekt av läckage av vatten så väl som kemikalier. 
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Summary 

The district heating industry is facing a shift of its operations since the 
entire EU has directives for reducing climate emissions and increase the 
share of renewable energy. The change means that the supply of biomass 
and fuels is changing, and resource efficiency is increasing. Thermal 
energy storage can be an effective way of utilizing surplus electricity and 
heat in a future energy system that probably consists predominantly of 
variable energy sources and residual heat. 

In our discussions with the energy industry, we have understood that the view of 
thermal storages is generally cautious, that the general perception is that there are 
not many storages in operation and that for many, thermal storages are 
synonymous with borehole storages. For this reason, we want to show which heat 
storages that currently are installed. We also want to compare these with respect to 
the environment, economy and technology, what benefits that heat storages can 
create in district heating networks and investigate which parameters are important 
to control for a heat storage installation in a district heating network. We also want 
to point out what further development is needed to make heat storages 
functionable in Swedish district heating networks. 

In the report, we have surveyed 70 commissioned thermal storages that can work 
in district heating networks. For these storages, we have compiled key figures 
prepared together with representatives from the energy industry. The storages are 
found mainly in northern Europe but also Canada and Turkey. Most are water or 
soil layers, but also storages with chemicals where phase change or reaction energy 
is used are demonstrated at the research and development level. 

At an overall level, borehole storages have the lowest investment cost for stored 
energy, as well as some of the pit storages. The pit and rock cavities have low costs 
in relation to the power delivered, unlike the borehole storages, but we can note 
that power is not the dimensioning parameter (and therefore cost-driven) for the 
investment cost for several types of storages, and therefore difficult to compare. In 
addition to the above-mentioned three types of storages, which are relatively 
technically mature, phase change storages and thermochemical storages have 
potential for district heating applications but requires a lot of development. 

The project also carried out a utility analysis. The result of this was, among other 
things, that heat storages enable increased production from cheap heat sources and 
that they can be used to store cheap excess electricity. We found several effects on 
the energy system from the heat storages, for example that more renewable 
production could be installed in the electricity system, investments in new boilers 
could be avoided and more residual heat could be used. 

A generally weak point for heat storages is that they have temperature losses. This 
applies to "useful" temperature from the storage (which can be used for district 
heating), as well as (high) return temperature during charging and limited 
maximum temperature. In addition to this, the stored energy content is important 
in long-term storage, while the power rate with which the storage can be charged 
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and discharged is important in short-term storage. Negative environmental impact 
is limited and consists mainly of the effect from leakage of water as well as 
chemicals. 
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1 Introduktion 

Fjärrvärmebranschen står inför en omvälvning mot ett energisystem som 
förutspås bestå av bland annat variabla energikällor och restvärme. I ett 
sådant energisystem utgör termiska lager ett effektivt sätt att tillvarata 
överskott av el och restvärme. 

Idag minskar fjärrvärmeunderlaget vilket beror på att fler och fler områden med 
lågenergibebyggelse breder ut sig i våra städer och befintlig bebyggelse 
effektiviseras. 

Samtidigt har den svenska industrin flaggat för att den kommer att behöva 75 
TWh/år bioenergi, netto, för att kunna ställa om till fossilfri produktion till år 2045. 
Bruttomängden biomassa som behövs för att åstadkomma denna netto-bioenergi 
är betydligt större än dessa 75 TWh/år. Till bruttomänden kommer också en ökad 
andelen biobaserade råvaror (Wiesner & Edfeldt, 2019).  

Ovanstående kan jämföras med flera rapporter i vilka biomassatillgången i Sverige 
har uppskattats, däribland kan nämnas Naturskyddsföreningens uppskattning på 
20–35 TWh/år (Carlsson, o.a., 2014) till Paul Börjessons uppskattning på 40–50 
TWh/år till år 2030 samt 70–90 TWh/år till år 2050 (Börjesson, 2016). 
Osäkerhetsintervallerna är stora.  

Vidare finns det mycket som talar för att det framtida elsystemet kommer att bestå 
av allt högre grad variabla energikällor som behöver någonstans att lagra energin 
soliga eller blåsiga dagar. Samtidigt elektrifieras våra transporter och 
batteritekniker minskar snabbt i pris.  

Det finns också en potential i att ta vara på mer restvärme till fjärrvärmenäten än 
vad som görs idag. Termiska lager utgör ett sätt att tillvarata överskott av både el 
och restvärme.  

Slutsatsen från detta är att det inte är intressant att studera lagrens konkurrenskraft 
mot dagens kostnader för olja, flis och andra bränslen. Mer intressant är att studera 
deras funktion och potential i morgondagens energisystem i vilket varken 
energibranschen eller andra aktörer kan använda fossila bränslen alls för att nå 
fossilfrihet till år 2045. 

1.1 SYFTE OCH MÅL 

Det är svårt att utvärdera potentialen för termisk lagring i den pågående 
energiomställningen då det saknas heltäckande jämförande studier av olika 
termiska lagringstekniker för fjärrvärme (och -kyla); för deras potential, tekniska 
mognadsgrad, driftstrategier och systemintegration. Därför är syftet med detta 
arbete att belysa potentialen för termisk lagring i energiomställningen. Målet är att 
belysa nedanstående frågeställningar:  

• Vad är kostnaden för installerade lager?  
• Vilken miljöpåverkan har lagren?  
• Vilka nyttor skapar ett lager i ett fjärrvärmenät?  
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• Vilken utveckling behövs?  
• Vilka är lärdomarna från de lager som har byggts?  

För att realisera potentialen för termisk energilagring är en 
kunskapssammanställning ett nödvändigt steg så att innovationsprocessen kan 
leda till kommersialisering i morgondagens integrerade smarta resurseffektiva och 
klimatneutrala energisystem.  

1.2 NULÄGE 

I Sverige används främst korttidslager för utjämning av dygnsvariationen i 
fjärrvärmenät. Vanligaste lagringstekniken är icke-trycksatta ackumulatortankar 
med varmvatten. Lagren har även andra värdeskapande funktioner än utjämning 
av dygnsvariation, bl.a. statisk tryckhållning i nätet och de utgör varmvattenreserv 
vid läckage eller driftstopp.  

Säsongslagring har hittills inte fått genomslag i Sverige trots försök under 1980-
talet. I det direkta närområdet, Danmark, har säsongslagring av solvärmt 
varmvatten i groplager däremot blivit allt vanligare det senaste årtiondet. Andra 
exempel på säsongslager är borrhålslager och vattenfyllda bergrum. Andra 
lagringsmedia än vatten (och berg/grus) finns i praktiken inte implementerat.  

Dessa lager tillhör kategorin sensibla lager, de nyttjar den sensibla värmen, de 
värms och svalnar. Latenta lager har istället en fasomvandling, först och främst 
från fast till flytande from. För termokemiska lager (inkluderande sorption) sker 
en reversibel reaktion.  

Flera studier finns kring olika lagertypers energilagringsförmåga. Bland annat 
(IRENA, 2013) där sammanställningen i Tabell 1 finns (här omräknad med nov-dec 
2018 års valutakurs (Boliga Gruppen, u.d.)).  

Tabell 1. Kapacitet, effektivitet, och kostnad för sensibel, latent och kemisk värmelagring, (IRENA, 2013) 
(omräknat med nov-dec år 2018 års valutakurs). 

 
Värmelagringsmetod 

 
Kapacitet 

 
Effektivitet 

 
Kostnad  

Sensibel värmelagring 10 - 50 kWh/ton 50 – 90 % 1 – 100 SEK /kWh 

Latent värmelagring 50 - 150 kWh/ton 75 – 90 % 100 – 500 SEK /kWh 

Kemisk värmelagring 120 - 250 kWh/ton 75 – 100 %  80 – 1000 SEK /kWh 
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2 Avgränsning 

Studien är avgränsad till lager där fjärrvärme kan användas som energibärare vid 
inladdning och/eller urladdning. I den litteraturstudie som gjorts av verkliga lager 
i drift i fjärrvärmenät ingår även lager där värmepumpande teknik används för att 
uppgradera den lagrade värmen till användbar temperatur.  

Varmvattenackumuleringstankar för korttidslagring, vilka är vanligt 
förekommande i svenska fjärrvärmenät har inte kartlagts och används främst som 
referens och jämförelse mot andra mindre kända tekniker och system. 
Ångackumulatorer har inte heller inkluderats. 
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3 Metod 

3.1 ARBETSMETOD 

Denna rapport har tagits fram genom: 

1. Workshops där representanter från energibolag, konsulter och akademi inom 
fjärrvärmesektorn tagit fram parametrar och egenskaper/aspekter för lager 
som de anser är viktiga  

2. Litteraturstudie av verklig prestanda för driftsatta lager i fjärrvärmenät samt 
studiebesök, där värden för parametrarna under punkt 1 eftersökts  

3. Kompletterande arbetsmöten där nyttor, nackdelar och hur gapet mellan 
nuvarande teknikmognad och en framtida implementering ska fyllas 
diskuterats 

4. Nyttoanalys där funna lagertyper ha matchats mot de nyttor som framkommit 
under workshopen med avseende på: 
a. Effekt 
b. Energi 
c. Arbetstemperaturer 

5. Gap-analys. Där gapet mellan behov och tekniskt/ekonomiskt/miljömässigt 
möjligt genomförbara tillämpningar har undersökts. Gap-analysen ligger till 
grund för forsknings- och utvecklingspotential för lagren  

6. Slutligen har en kompletterande litteratursökning gjorts kring den akademiska 
teoribildning som finns kring kategorisering av lager och deras 
värdeskapande. 

3.2 TEORETISKA METODER 

3.2.1 Kostnader 

Livscykelkostnaden för en produkt beskrivs som totalkostnaden för produkten 
under produktens hela livslängd och inkluderar därför både 
investeringskostnader, drift- och underhållskostnader samt kostnader för 
avveckling och avfall (Upphandlingsmyndigheten, 2018). Det visade sig dock vara 
svårt att få tag på kostnadsuppgifter varför beslut togs om att förenkla denna 
parameter till att endast avse investeringskostnaden för lagren.  

Investeringskostnaderna diskonterades till nutid och konverterades till svenska 
kronor. Kostnaderna har normaliserats genom att de dividerats med avseende på 
installerad lagringskapacitet och installerad effekt enligt ekvationerna (1) och (2) 
nedan  

 
1

investeringK
I

Q
=

 

(1) 

Där I1 [SEK/MWh] uttrycker den normaliserade investeringskostnaden Kinvesterin g 
[SEK] med avseende på installerad lagringskapacitet Q [MWh].  
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(2) 

 

På liknande sätt beskriver I2 [SEK/kW] den normaliserade investeringskostnaden 
Kinvestering [SEK] med avseende på installerad effekt Q̇ [kW]. 

3.2.2 Temperaturer  

Olika lagringstekniker fungerar på olika sätt när det kommer till temperaturer för 
laddning, urladdning och returtemperatur vid laddning. I detta arbete skiljer vi på 
laddningstemperatur, urladdningstemperatur och returtemperatur vid laddning 
för att de ska kunna appliceras på olika lagringskoncept och ändå beskriva samma 
egenskap. I Figur 1 visas ett lager med markerade parametrar Tin för 
laddningstemperatur, Tut för urladdningstemperatur och Tretur för returtemperatur 
vid laddning.  

 

 

Figur 1. Schematisk bild av ett aktivt direkt lager med laddningstemperatur, urladdningstemperatur och 
returtemperatur vid laddning markerade. 

3.2.3 Energi- och effekttäthet 

De värden på energi- och effekttäthet som används i denna rapport baseras på data 
beräknade i Bilaga B och tillvägagångsättet återfinns där under avsnitt 2.2.3. Vi vill 
här poängtera att kapaciteten för ett lager definieras som den energimängd som 
lagervolymen absorberar. För lager där både kyla och värme utvinns har endast 
kapaciteten för värme registrerats i och med projektets syfte att undersöka lager för 
fjärrvärmenät. Då olika lagringskapaciteter presenterats för olika cykler har ett 
medelvärde sammanställts. Vid avsaknad av rapporterad lagringskapacitet har 
medelvärdet för inladdad energi per cykel använts, denna förenkling implicerar att 
all energi som tillförs lagret absorberas av det.   
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4 Dimensionering, placering och 
temperaturförlust 

4.1 DIMENSIONERING 

Syftet med lager är att sänka kostnaderna genom att förskjuta produktionen från 
ett tillfälle till ett annat. Detta avsnitt handlar om storleken på ett lager utifrån 
lagringsbehovet. 

Tjugo svenska fjärrvärmenät har undersökts med avseende på dygns- och 
säsongslagringsbehov (Gadd & Werner, 2013), vilka används som underlag nedan. 

4.1.1 Dygnsvariation 

Dygnsvariationerna är i medeltal 4,5 % av årsenergileveransen. Medeltalet avser 
medelvärdet för det tjugotal nät som ingår i studien. Värdet som beräknats för 
varje nät uttrycker proportionen mellan variationen inom dygnen för årets alla 
dygn, i förhållande till nätets storlek (det vill säga årsmedeleffekten).  Storleken på 
ett värmelager som utjämnar all dygnsvariation skall vara 15% av 
dygnsmedelenergin eller ca 9 m³/GWh levererad värme, om man använder vatten 
med 40 graders temperaturskillnad som lagringsmedium (Gadd & Werner, 2013). 

Värmeeffektbehovet för i- och urladdning av värmelagret för att kunna eliminera 
dygnsvariationerna är 40% av årsmedeleffekten (Gadd & Werner, 2013), det vill 
säga ca 45 kW/GWh årsenergileverans (motsvarande att lagret laddas ur på ca 9 
timmar).  

4.1.2 Säsongsvariation 

Säsongsvariationen är ca 24% av årsenergileveransen (Gadd & Werner, 2013), 
vilket innebär att storleken på ett vattenlager med 40 °C temperaturskillnad ska 
vara drygt 5 000 m3/GWh förutsatt helt konstant värmetillförsel. 
Säsongsvariationen är den ackumulerade positiva skillnaden mellan 
dygnsmedeleffekt och årsmedeleffekt för var och ett av årets dygn, dividerat med 
antal timmar per år och med årsmedeleffekten. Om enbart solvärme används som 
värmekälla blir storleken ca 56% av årsvärmeleveransen och volymen ca 12 000 
m3/GWh.  

Om ett säsongslager ska kunna täcka resterande effektbehov utöver baslasten 
behöver det kunna leverera storleksordningen 200 kW/GWh, antaget en 
kapacitetsfaktor på 0,351. Ett solvärmt lager behöver klara hela behovet, ca 326 
kW/GWh. 

 
1 Teoretisk kapacitetsfaktor för Svenska fjärrvärmenät återfinns i intervallet 0,33 för västkusten, 0,36 
längs norra norrlandskusten och 0,40 för norra norralands inland. Utläst ur karta (S. Fredriksen, 2013), 
sid 103. 
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4.2 LAGRETS PLACERING 

Lagrets placering i fjärrvärmenätet har stor påverkan på vilka och vilken nytta 
lagret kan göra. De varmvattenackumulatorer som används idag är till exempel 
uteslutande placerade intill större produktionsanläggningar. I denna studie skiljer 
vi på centrala lager och distribuerade lager där de distribuerade lagren är 
placerade ute i nätet, plats B)-D) i Figur 2 nedan.  

Inom ramen för denna studie har följande konceptuella placeringar och 
temperaturkrav tagits fram och använts för att diskutera var och hur lager kan 
skapa nytta i morgondagens energisystem, (Figur 2): 
 

 
Figur 2: Konceptuella lagerplaceringar, temperaturnivåerna ska ses som indikativa.  

 

Som figuren visar kan ett lager placeras på olika ställen i nätet: 

A. Centraliserat: Centralt placerat lager vid en stor produktionsanläggning ger 
bland annat flexibilitet i val av temperaturer och kapacitet, då lagret inte 
begränsas av nätet. Produktionsanläggningen kan bland annat användas för 
att kompensera för bristande temperatur i lagret (fram/retur). Detta är den 
absolut vanligast förekommande placeringen av lager idag 

B. Flaskhals: En "flaskhals" kan utgöras av en hydrauliskt trång sektion, men 
också av sektionens eller nätets generella temperaturkrav som gör att 
framledningstemperaturen behöver höjas för att klara effektbehovet hos 
kunderna bakom flaskhalsen. Ett lager på baksidan av flaskhalsen kan dels 
sänka den centrala systemtemperaturen, dels behöver lagret bara leverera så 
hög temperatur som krävs nedströms lagret. Lågtemperaturområden och 
sekundärnät är specialfall 

C. Fastighetsnära: Fastighetsnära lagring innebär att lagret bara behöver leverera 
den temperatur som närliggande bebyggelse kräver. Det kan också leverera en 
delmängd av behovet som till exempel enbart komfortvärme eller golvvärme, 
medan tappvarmvatten erhålls via ordinarie fjärrvärme  
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D. Inom byggnad / hos kund: Kan både utgöras av exempelvis ackumulatortank 
och byggnadsstomme. Denna placering ligger dock i princip utanför studiens 
avgränsning  

E. Lagra ”ånga”: Högtemperaturlager där den lagrade värmen används för 
kraftvärmeproduktion. Lagret ligger på avgränsningen för projektet och berörs 
inte närmare. 

I framtidens integrerade smarta fjärrvärmenät är det inte otänkbart med 
decentraliserade leverantörer av restvärme, till exempel prosumenter, datahallar, 
kundägd solvärme, storskalig solvärme, o.s.v., vilka inte ritats in i figuren. Även 
överskottsel från vind- och solkraft är en möjlighet som medger decentraliserad 
placering. 

4.3 TEMPERATURFÖRLUST 

Temperaturförlust, ofta benämnd som exergiförlust, förekommer bland annat vid 
omblandning i lagret, som värmeväxlarmotstånd vid i- och urladdning, eller till 
följd av energiförlust. Temperaturförlusten minskar nyttan och under en viss 
temperatur blir till exempel framledningstemperaturen inte längre användbar utan 
behöver spetsas med prima värme eller höjas med hjälp av värmepump.  

 
Figur 3 Ett system med termiska energilager behöver se över temperaturförlusterna och inte enbart energi 
samt effekt. I detta exemplet får ett säsongslager restvärme från en industri. Temperaturförlusterna kan följas 
genom kaskadpusslet.  

 

Figur 3 exemplifierar hur industriell restvärme lagras i ett distribuerat 
säsongslager i ett kaskadpussel där också temperaturförlusterna visas. Figuren 
syftar till att påvisa hur placering och temperaturkrav/-behov samspelar. 
Restvärmen på 120 °C grader växlas ned mot fjärrvärme (115 °C) för att sedan 
förlora ytterligare temperatur mot lagret, som dels inte kan ta emot över 100 °C 
(vattnet kokar) dels har en lagringsförlust. Efter lagring blir värmen (70 °C) 
användbar i ett lågtemperaturnät (65 °C), för en slutkund som behöver ca 55 °C. 

Även hög returtemperatur från lagret vid laddning kan minska värdeskapandet, 
till exempel i form av minskad rökgaskondensering eller som kapacitetsbrist i nätet 
om lagret inte är placerat jämte värmekällan. Latenta lager behåller sin temperatur 
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trots energiförlust, till skillnad från varmvattenlagren som tappar temperatur. 
Temperaturförlusterna för termokemiska lager skiljer sig från ovanstående, då de 
inte förlorar energi eller tappar framledningstemperatur, oavsett lagringstid, om vi 
bortser från att de har en mindre andel sensibel värme efter laddning. 

Det saknas allmänt accepterade dimensionslösa tal som beskriver ovanstående 
karakteristik, jämfört till exempel med det dimensionslösa Reynoldstalet för 
rörströmning, eller NTU som beskriver en värmeväxlares termiska längd. Dessa 
förenklar jämförelser av rörsystem och värmeväxlartyper. Att motsvarigheten 
saknas för lager utgör en begräsning och försvårar jämförelser mellan lagren.  
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5 LAGRINGSTEKNIKER FÖR FJÄRRVÄRME 

Kapitlet innehåller en kunskapssammanställning av termiska lager i drift i 
fjärrvärmenät och av lagringstekniker som ännu inte nått teknikmognad. Det 
baseras på ett examensarbete som gjorts inom ramen för detta projekt, se Bilaga B, 
där återfinns också de referenser som arbetet i detta kapitel bygger på. Kapitlet 
inleds med en beskrivning av de olika lagringstekniker som identifierats och 
avslutas med jämförande nyckeltal.  

I Figur 4 visas geografisk position för de kartlagda lagren i denna studie. Som ses i 
figuren är majoriteten av de kartlagda lagren sensibla (gula markeringar). Det 
finns också latenta lager (gröna markeringar) och termokemiska lager (blå 
markeringar). Dock är ett antal latenta och termokemiska lager inte inkluderade då 
flera av de studerade fallen är försök och experiment och inte geografiskt bundna 
installationer. I figuren syns att många av lagren som inkluderats i kartläggningen 
funnits i Tyskland, Danmark och södra Sverige. 

 

 

 
Figur 4 Överst: Geografisk utbredning på kartlagda lager. Nederst: Kartlagda lager i Europa  

 
  



 TEKNOEKONOMISK JÄMFÖRELSE AV OLIKA TEKNIKER FÖR TERMISKA LAGER I FJÄRRVÄRMENÄT 
 

20 

 

 

 

För de olika lagringsteknikerna har parametrar och nyckeltal som är viktiga för att 
avgöra teknikens prestanda och lämplighet för fjärrvärmebranschen eftersökts. 
Parametrarna togs fram i en workshop, se Bilaga A, för komplett parameterlista 
och beskrivning. De parametrar som slutligen valdes ut återfinns i Tabell 2 nedan.  

Tabell 2 Parametrar som kartläggningen baseras på.  

Parameter Förklaring Enhet 

Energitäthet Energimängd per massenhet  [MWh/m3] 

Effekttäthet Effekt per massenhet [kW/m3] 

Kostnad/MWh 
Kostnad/MW 

Kostnad med avseende på 
lagrets installerade kapacitet 
och effekt 

[SEK/MWh], [SEK/kW] 

Laddningstemperatur Temperatur vid laddning [°C] 

Urladdningstemperatur Temperatur vid urladdning [°C] 

Returtemperatur vid laddning Temperatur på återvändande 
värmebärare vid uppladdning 
av lagret 

[°C] 

Verkningsgrad Utvunnen energi per inlagrad 
energi 

[%] 

Systemintegration Placering i systemet    

Drifttillgänglighet Förekomst av störningar och 
stopp 

[-] 

Implementering Möjlighet att installera i ett 
nät 

[-] 

Miljö/Utsläpp Påverkan på närmiljö och 
klimat 

[-] 

 

För framtagning av effekttätheten har urladdningseffekten använts då den avgör 
hur snabbt energin kan utvinnas ur lagret och därmed är viktig för att ett lager ska 
kunna bidra till att effekttoppar kapas.  

Kostnaden avser endast investeringskostnaden för lagren då livscykelkostnaden 
(LCC) inte gick att hitta, beräkningsmetoden för att kunna jämföra kostnaderna 
mellan lagren återfinns i Metod-avsnittet. Där återfinns också definitionen på 
temperaturerna. Beskrivningen av resterande parametrar återfinns i Bilaga A och B. 

5.1 LAGRINGSTEKNIKER 

Detta stycke är en översikt av de olika lagerteknikerna. Här återfinns först en 
sammanfattning av teknikmogna respektive teknikomogna lagertekniker. Därefter 
följer en kort sammanställning av de olika lagren, indelade efter lagertyp och som 
har identifierats inom ramen för denna studie.  

5.1.1 Teknikmogna lagertekniker 

De lagringstekniker som nått sådan mognad att de demonstrerats i fjärrvärmenät 
eller snarlika miljöer, i relevant skala är främst sensibla ackumuleringslager med 
varmvatten i form av gropar, bergrum, cisterner, eller i form av marklager där 
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kombination av grundvatten och berg/grus används, t.ex. borrhålslager och 
akviferlager. 

5.1.2 Omogna lagertekniker  

Till de omogna lagringsteknikerna, d.v.s. de som ännu inte demonstrerats i 
relevant skala hör generellt latenta lager (fasändring) och termokemiska reaktioner 
inkluderande absorption och adsorption.  

Gemensamt för dessa är att värmeenergin återfinns vid en enda temperatur och 
inte i form av en temperaturskillnad som i ackumuleringslager med varmvatten. 
De latenta lagren har en omslagstemperatur som beror av kemikalieblandningen, 
medan de termokemiska lagrens reaktionstemperatur delvis kan vara reglerbar 
(jämför t.ex. med reaktioner i absorptionsvärmepumpar). 

I Bilaga B, kapitel 1.1.2 sidan 12–18 innehåller en längre introduktion av olika 
tekniska lagringsprinciper. 

5.2 ACKUMULATORTANKAR FÖR VARMVATTENLAGRING 

Ackumulatortankar är den vanligaste lagringstekniken för att möta 
dygnsvariationer i ett fjärrvärmenät (Gadd & Werner, 2015). Tekniken är fullt 
kommersialiserad och utgör i denna studie en referens för jämförelse med andra 
mindre vanliga tekniker och av tekniker med lägre teknikmognadsgrad. 

I tankarna lagras fjärrvärmevatten, de behöver således ingen mellanliggande 
värmeväxlare mellan fjärrvärmevatten och processvattnet i värmecykeln. Tankarna 
är stratifierade, vilket innebär att de har hett vatten i toppen och svalare 
returvatten i botten. Mellan dessa vattenmassor finns ett språngskikt med blandad 
temperatur som succesivt växer till sig med tiden. Tankarna används för 
korttidslagring, upp till ett fåtal dygn och finns beskrivna i Bilaga B, kapitel 3.2.1., 
sidan 25. 

5.3 AKVIFERLAGER 

Akvifer är naturligt förekommande grundvattenmagasin. Grundvattnet används 
som värmebärare mot magasinet som består av grundvattenfyllt material med god 
vattenföring, till exempel grus. Akviferer får en viss stratifiering mellan varm och 
kall sida och en övergångszon som bland annat beror av magasinets 
sammansättning, geologiska och geometriska förhållanden. 

Lagren kan i regel få hög effekt men geologin avgör, liksom geologin kan vara 
begränsande för storleken på lagret. Både dygnslager och säsongslager 
förekommer för fjärrkyla. 

Akviferer är mindre lämpliga för lagring av värme med högre temperaturer än 20–
25 °C om energiförlusten ska hållas låg. Detta beror på att i Sverige återfinns 
akviferer främst i ytliga grusformationer ovanför berggrunden varvid värme läcker 
ut till luften. De är därför främst lämpliga för fjärrkyla. I andra länder, samt delar 
av Skåne, är berggrunden skiktad och vattenförande berglager kan förekomma 
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längre ned under andra tätare berglager, vilket ökar möjligheterna att lagra högre 
temperaturer.  

Akviferlager har relativt låg energilagringskapacitet men också relativt låg 
investeringskostnad per installerad effekt. De urladdningstemperaturer som hittats 
bland de svenska akviferlagren har varierat mellan 8 – 28 °C vilket är lägre än 
nivåerna i fjärrvärmenät. Av den anledningen kan tänkas att akviferlager för 
långtidslager bättre passar i fjärrkylanät eller i fjärrvärmenät baserade på 
värmepumpar vilket denna studie inte behandlat. 

Exempel på akviferer i Sverige är till exempel Arlanda och Malmö, se vidare Bilaga 
B, kapitel 3.2.2. sidan 27.  

5.4 BORRHÅLSLAGER 

I ett borrhålslager växlas värme mot berggrunden via vertikala borrhål, ofta 200 
meter djupa eller mer.  

Borrhålslager saknar som princip en stratifiering utan håller istället en 
medeltemperatur. Dock kan de byggas koncentriskt så att viss temperaturskillnad 
kan erhållas. Bergets låga värmeledningsförmåga innebär att effekten per borrhål 
blir begränsad, eller sagt på annat sätt, att temperaturförlusten vid värmeväxling 
mot berget blir stor. Energiförlusterna blir betydande vid fjärrvärmetemperaturer, 
men med ökande storlek på lagret förändras proportionen mellan lagrets 
omslutningsarea och lagrets volym, vilket innebär att den relativa förlusten 
minskar med storleken. 

På grund av den termiska trögheten i systemet är borrhålslager främst användbara 
för säsongslagring och som baslast i fjärrvärmesystem. I fjärrvärmesystem är det 
förmodligen snarare lagrets kapacitet (effekt) som är kostnadsdrivande än dess 
volym.  

De installerade borrhålslagren i denna studie har arbetstemperaturer under gängse 
framledningstemperatur i svenska fjärrvärmenät. Detta lågvärdiga värme behöver 
uppgraderas för att bli användbart för en central placering. Dock finns exempel på 
installationer med temperaturer på 65 °C eller strax över och som skulle kunna 
passa lågtemperaturnät eller platser långt ut i fjärrvärmenätet där de inte späder ut 
temperaturen i resten av nätet men ändå ger tillräckligt värme till området. I 
Sverige finns till exempel Emmaboda och i Kanada Drake Landing, båda får 
betraktas som varma i sammanhanget, inget är dock kopplat mot ett traditionellt 
fjärrvärmenät. I Luleå byggdes under 1980-talet ett lager som höll 35–55 °C ut. Se 
vidare Bilaga B, kapitel 3.2.3, sidan 29. 

Förnärvarande (april 2019) pågår flera projekt som syftar till att utveckla tekniken 
för fjärrvärme, bland annat gällande maximal temperatur, effekt och 
temperaturskillnad (Energiforsk, 2018).  

5.5 BERGRUMSLAGER 

Varmt vatten kan lagras i bergrum där omgivande berg utgör magasinväggar. För 
dessa lager är lagringstemperaturen vanligen 60 – 90°C. Det är generellt sett dyrt 



 TEKNOEKONOMISK JÄMFÖRELSE AV OLIKA TEKNIKER FÖR TERMISKA LAGER I FJÄRRVÄRMENÄT 
 

23 

 

 

 

att bygga bergrum från grunden, men tekniken som sådan medger både 
dygnslagring och säsongslagring. 

Till bergrumslager används ofta bergrum som ursprungligen användes som 
beredskapslager för olja. Ofta har dessa dålig geometri för lagring av varmvatten, 
vilket ger dålig stratifiering och stora energiförluster. I flera svenska fall i denna 
studie har det också uppstått problem med stratifieringen i lagren. Det är svårt att 
närmare utvärdera den termiska profilen för bergrumslager eftersom de ofta är 
svårtillgängliga under jord och särskilt i de fall då inte hela geometrin för lagret är 
känd. Det är också krävande att göra underhållsarbete i lagren. Utvärdering och 
underhåll kan idag göras med dykare i svala lager eller med undervattensrobotar. 

Skanska har utvecklat ett kombinerat bergrum/borrhåls-lagerkoncept, som de ger 
fulla prestandagarantier för. Fram till april 2019 har inget sådant lager sålts. 

Exempel på bergrum finns i Storvreta/Lyckebo, Oxelösund och i Avesta, alla 
byggda under tidigt 80-tal som resultat av oljekrisen. Se vidare Bilaga B, kapitel 
3.2.4., sidan 33. 

5.6 GROPLAGER 

Groplager innebär lagring av varmt vatten i ett utgrävt schakt i marken där 
omgivande mark isolerar och stabiliserar. Det är vanligt att lagren har ett flytande 
lock. Groplager kan även vara grusfyllda, vilket ger en fast markyta ovanpå, men 
något sämre termiska egenskaper. 

Gropar användas främst för säsongslagring och har egentligen inga större 
kostnadsdrivande effektbegränsningar då det är fritt vatten som pumpas genom 
växlare. Stratifiering bibehålls vanligen en kortare tid, men inte på säsongsbasis. 
Groplager ger både hög effekt och energi samt är relativt enkla att bygga och 
drifta. Det finns idag tätmembran som klarar en temperatur på minst 80°C, 
utveckling mot högre temperaturer som är lämpliga i fjärrvärmesammanhang 
pågår (Pauschinger, o.a., 2018).  

En temperaturförlust är väntad från groplager, både till följd av energiförlust och 
på grund av dålig stratifiering. Temperaturförlusterna begränsas genom god 
isolering av locket. Ett groplager som lagrar värme från sommaren till vintern 
kommer därför att antagligen behöva spetsas för att fungera i en central 
installation i ett 3GDH. Möjligtvis skulle de kunna fungera i ett lågtemperaturnät 
utan spetsning och vid god isolering.  

Groplagren har inte samma begränsning i effekt såsom borrhålslagren och därför 
passar de också bra till att lagra restvärme med hög effekt, såsom sol. 

Groplagertekniken har framförallt vidareutvecklats i Danmark och då för danska 
förhållanden. Vid de danska lagerinstallationerna har de flesta av tidigare 
uppkomna problem lösts. Ett flertal groplager har byggts det senaste decenniet för 
lagring av solvärme i kombination med värmepump. De danska lagren är ofta 10–
15 meter djupa, och kan rymma över 100 000 m³ vatten, vilket gör dem grunda och 
vida. I Sverige fanns ett soluppvärmt gropvärmelager i Lambohov, Linköping. 
Detta togs dock ur bruk på 1990-talet. 
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Material för tätning av lock (geoduk) som tål fjärrvärmetemperatur är dock inte 
riktigt löst ännu och det finns andra smärre återstående problem, bl.a. med locken 
(Pauschinger, o.a., 2018). Dessa står dessutom för en betydande del av 
anläggningskostnaden. 

I skrivande stund (april 2019) har norrländska kommuner tillsammans med 
Absolicon och Region Västernorrland startat upp en förstudie kring 
framtidens fjärrvärmenät och då inklusive solvärme och groplager  
(Absolicon, 2019). Studien adresserar några av fjärrvärmens utmaningar 
och det faktum att solvärme är konkurrenskraftigt i Danmark men 
samtidigt inte anses vara det i Sverige.  

Se vidare Bilaga B, kapitel 3.2.5., sidan 34. 

5.7 LATENTA LAGER (LAGER MED FASÄNDRINGSMATERIAL) 

Latenta lager, det vill säga lager som nyttjar fasändringen i sitt lagermaterial, är 
under utveckling. Därför består de kartlagda lagren av experiment, 
pilotanläggningar och studier. Både mikro- och makroinkapslingar av 
fasändringsmaterialet har hittats. Några lager i relevant storlek och miljö med 
avseende på fjärrvärme har i egentlig mening inte hittats.  

Latenta lager har en omslagstemperatur, de svalnar alltså inte till följd av 
energiförlust till omgivningen så som varmvattenlager gör, vilket är en klar fördel. 
Fasomvandlingen innebär å andra sidan att framledningstemperatur till lagret vid 
laddning (smältning) måste vara högre än omslagstemperaturen och att 
returtemperaturen från lagret vid laddning aldrig blir lägre än 
omslagstemperaturen. Vid urladdning (stelning) blir framledningstemperaturen 
från lagret omvänt aldrig högre än omslagstemperaturen.  

Organiska paraffiner, salter och salthydrater är vanligast förekommande bland de 
lager som har kartlagts. De flesta organiska fasändringsmaterialen, till exempel 
paraffin, är kemiskt stabila och icke- korrosiva. Generellt har organiska 
fasändringsmaterial medelhög fasändringsentalpi och kan cyklas många gånger 
utan att degraderas. 

Nackdelar för organiska fasändringsmaterial är att de har låg 
värmeledningsförmåga, stor volymförändring vid fasövergång och att de är 
lättantändliga. Detta behöver tas i beaktande vid konstruktion av värmeväxlare i 
systemet. Den låga värmeledningsförmågan leder till att värmeöverföringen 
mellan fasändringsmaterialet och fjärrvärmevattnet blir låg i växlaren samt att i- 
och urladdningseffekten blir låg. Begränsningarna i konventionella värmeväxlare i 
kombination med den låga värmeledningsförmågan leder till att växlarna riskerar 
att bli oproportionerligt stora. Området behöver utvecklas vidare.  

Oorganiska fasändringsmaterial, till exempel salter, har både högre 
fasändringsentalpi och värmeledningsförmåga, vidare kostar de mindre, är 
återvinningsbara och svårantändliga. Den största nackdelen med oorganiska 
fasändringsmaterial är att de korroderar de flesta metaller vilket leder till kortare 
livslängd och höga kostnader för underhåll och inkapsling.  
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Ett latent lager kan bestå av en blandning av olika fasändringsmaterial. När för 
tillämpningen fel typ av fasändringsmaterial används i en sådan blandning, kan 
fasseparation uppstå och blandningen kan då inte cyklas, men genom att välja rätt 
blandning för tillämpningen kan detta enkelt undvikas. Detta gäller alltså enbart 
vid blandningar av fasändringsmaterial. Vid användning av rena 
fasändringsmaterial sker ingen fasseparation.  

I Bilaga C finns en fördjupad beskrivning av egenskaperna för binära blandningar 
av fasändringsmaterial på principiell nivå. För denna typ av blandningar av 
fasändringsmaterial återstår en hel del grundforskning att göra, bland annat för att 
fastställa olika blandningars termiska egenskaper. Mer information finns också i 
(Gunasekara S. N., 2017). 

För djupare beskrivning av identifierade lager i drift, se Bilaga B, kapitel 3.3 sidan 
37.  

5.8 TERMOKEMISKA LAGER 

Generellt sett befinner sig termokemiska lager i en ännu tidigare utvecklingsfas än 
latenta lager och därför innehåller kartläggningen pilotanläggningar, experiment 
och försök för termokemiska lager. Till skillnad från latenta lager återfinns dock 
demonstrationer i relevant miljö för fjärrvärmen. 

Liksom för de latenta lagren är den kemiska reaktionen låst mot en viss 
temperatur, men denna beror av tryck och går därmed att påverka. Vill man ändra 
temperatur behöver man kontrollera under vilket tryck reaktionen sker.  

Ett hinder för tekniken idag är att klumpbildning uppstår under reaktionerna om 
man använder ett obehandlat lagermaterial. Klumpbildningen kan leda till att den 
tillgängliga energimängden minskar i lagret, effekten begränsas och fysiskt stopp i 
anläggningen. Ytbehandling av kemikalier testas som en möjlig lösning. Det 
innebär dock en tillkommande kostnad, vilket kan vara avgörande när man tänker 
säsongslagring. 

En annan utmaning är den delvis låga värmeledningsförmågan, t.ex. 0,6 W/(m, K) 
hos kalciumhydroxid vilket försvårar värmeöverföring i reaktorer. 

En stor skillnad mot övriga lager är att en stor andel av energin i de termokemiska 
lagren lagras i reaktionsprodukter och inte som sensibelt värme. Detta innebär att 
det inte sker ytterligare värmeförlust efter att materialet har svalnat av/kylts ner. 
Teoretiskt är det möjligt att lagra materialet under lång tid utan att den kemiska 
energin som kommer frigöras i den reversibla reaktionen minskar. Ur detta 
perspektiv skulle man kunna använda lagret som säsongslager, som 
reservkapacitet och även som värmebärare, till exempel genom att materialet 
fraktas från en värmekälla till en värmesänka. Detta har diskuterats i 
forskningsprojektet H-DisNet (H-DisNet, 2019). 

Ämnen som förekommit i de kartlagda lagren är zeolit, litiumbromid, 
strontiumbromid, natriumhydroxid och kalciumhydroxid/kalciumoxid. Andra 
material som också förekommer i forskningen är till exempel 
magnesiumhydroxid/magnesiumoxid, kiselsyragel, magnesium- eller titanhydrid, 
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reaktioner med karbonatmineral som kalciumkarbonat/kalciumoxid och många 
fler. En bra överblick ges i (Pelay, Luo, Fan, Stitou, & Rood, 2017) samt (Felderhoff, 
Urbanczyk, & Peil, 2013). 

Två stora utmaningar för termokemiska lager är att: 

1. designa lagret så att de sensibla och latenta värmeförlusterna (som även finns 
för termokemiska lager) är så små som möjligt i förhållande till den 
termokemiska energin som binds i materialet  

2. designa lager och integrera det i fjärrvärmesystemet så att värmeförlusterna 
inte går till spillo.  

Som ett steg i den pågående utvecklingsprocessen är SaltX demonstrations-
anläggning i Berlin värd att nämna. Anläggningen är i drift sedan våren 2019 och 
nu testas laddnings- och urladdningscykler med ett vattenavstötande kalkmaterial 
för att förhindra klumpbildning. Resultaten förväntas vara klara sommaren 2019.  

För detaljer om de kartlagda termokemiska lagren, se Bilaga B, kapitel 3.4 sidan 40. 

5.9 JÄMFÖRANDE NYCKELTAL FÖR LAGRINGSTEKNIKER 

Nedanstående jämförelser är dels baserade på verkliga lagers prestanda vid drift i 
verkliga nät, dels baserade på tidiga prototyper eller teoretiska beräkningar för de 
mindre teknikmogna lagren.  

Under detta projekt har vi kunnat konstatera att parametrarna för lagren inte alltid 
är direkt jämförbara. Lagerkostnaderna är specifika för den enskilda installationen 
och beror på lokala förutsättningar såsom temperaturnivåer, berggrund, klimat, 
vilka kringsystem som finns (till exempel värmepumpar), vattenkemi, med mera. 
Kostnaden, energitätheten och effekten på lagren beror på olika lagers fysikaliska 
begränsningar men också vad som den lokala installationen har designats för. Till 
exempel kan värmepumpar eller en ackumulatortank komplettera ett borrhålslager 
för att öka effekttäckning respektive effekt.  

Detta innebär också att de lagertekniker som alla använder vatten som 
lagringsmedium får olika energitäthet (MWh/m3) eftersom lagren återfinns i 
miljöer med skilda temperaturdifferenser och har olika energiförluster. Att vattnets 
energidensitet (entalpi) är det samma för de olika lagren kan vi förutsätta.  

Detta innebär att nedanstående jämförelse mellan olika lager inte ska ersätta en 
noggrannare, platsspecifik studie vid en eventuell installation i ett fjärrvärmenät. 
Jämförelsen kan fungera som en fingervisning.  

Vi vill poängtera att denna rapport är först och främst är en sammanställning av 
befintliga lager i drift och inte en jämförelse av prestanda av olika lagertyper. 
Därför är energitätheten och effekten beräknad utifrån de temperaturer och andra 
omständigheter som råder i de system som de ingår i och inte ett och samma 
temperaturintervall. Till exempel kan energi tas ut från ett större 
temperaturintervall från de akviferer, borrhålslager och groplager som är kopplade 
till en värmepump, än från lager som inte är kopplade till en värmepump. Därför 
kan vissa lager i Bilaga 2 arbeta med större temperaturintervall än till exempel 



 TEKNOEKONOMISK JÄMFÖRELSE AV OLIKA TEKNIKER FÖR TERMISKA LAGER I FJÄRRVÄRMENÄT 
 

27 

 

 

 

ackumulatortankar. Du kan därför inte använda dessa data för generella 
jämförelser för vad en viss teknik skulle kunna prestera.   

5.9.1 Jämförelse av relativ investeringskostnad 

Figurerna nedan visar investeringskostnaderna för de lager som vi har identifierat 
i denna studie, kategoriserade efter lagertyp.  

 

 
Figur 5 Relativ investeringskostnad (kSEK/MWh) för verkliga installationer av enskilda lager. Notera skalan på 
vertikal axel. Övre figuren är skalad till 60 kSEK/MWh och visar enbart de mogna lagringsteknikerna, dock 
faller trycksatt ackumulatortank (220 kSEK/KWh) utanför skalan. Den nedre figuren som är skalad till 14 000 
kSEK/MWh visar samtliga lagringstekniker. Hetvattenkasun avser delvis nedgrävd betongcistern.  
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Den övre rutan i Figur 5 visar enbart de mogna sensibla lagringsteknikerna som 
har avsevärt lägre relativ investeringskostnad än vad de omogna har. Nedre 
figuren visar samtliga lager som identifierats. I den övre bilden syns att bland 
akviferer, borrhålslager och groplager finns en eller ett par installationer som 
skiljer sig markant från de andra i relativ investeringskostnad, se avsnitt 5.9, stycke 
2.  

Kostnaderna för de teknik-omogna lagren är höga jämfört de mogna teknikerna. 
Anledningar till detta kan bland annat vara att det är fråga om små handbyggda 
prototyper eller om hög kemikaliekostnad. Båda dessa kan förväntas falla avsevärt 
om tekniken mognar till följd av tillverkning och produktion i stor skala. Det är 
dock sannolikt att dessa tekniker först hittar till nischmarknader med speciella 
behov. Ett sådant område skulle kunna vara att frikoppla kraftproduktion från 
ångproduktion över dygnet. 

5.9.2 Jämförelse av energitäthet 

I Figur 6 presenteras energitätheten (kWh/m3) för de kartlagda lagren. För 
fasändringmaterialen och de termokemiska lagren är dock detta beroende av 
vilken lagringskemikalie som används. I figuren syns att ackumulatortankarna 
matchar den högre delen av spannet för energitätheten i sensibla lager som finns i 
litteraturen (Tabell 1) (1 ton vatten = 1 m3 vatten). 
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Figur 6. Energitäthet för olika lagringstekniker. Hetvattenkasun avser delvis nedgrävd betongcistern av tyskt snitt. 

Energitätheten är lägst för akviferlager (6,5 kWh/m3), följt av borrhålslager (14 kWh/m3) 
och högst för de termokemiska lagren som bygger på sorption (120 kWh/m3). Kalcium- 
och natriumhydroxid (170 respektive 194 kWh/m3 är teoretiska värden som inte är 
bevisade i praktisk drift och vår sammanställning inkluderar inte det sensibla värmet 
utan enbart den del som går att långtidslagra utan förlust. Jämfört med värmevärdet i 
bränslen är ovanstående siffror fortfarande låga. Olja rymmer som jämförelse ca 10 000 
kWh/m3 och rå träflis rymmer storleksordning 1000 kWh/m3. 

Att borrhålen har låg energitäthet beror bl.a. på låg temperaturdifferens, då berget 
är värmetrögt och att berg rymmer mindre värme än vatten per volymenhet, 
specifika värmekapaciteten är ungefär hälften så stor som för vatten. I gengäld har 
dessa lager stor volym, ett styck borrhål kan antas omsätta värme i motsvarande 
500–1000 m³ berg. Att groplager ligger högt jämfört med övriga vattenbaserade 
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lager beror sannolikt på att de är kopplade till en värmepump som höjer 
temperaturen från lagret till en nyttig temperatur.  

5.9.3 Effektkostnad  

Beroende på vad lagret ska används till behöver uppladdningseffekten och 
urladdningseffekten beaktas. För att kunna lagra in stora energimängder på kort tid, 
t.ex. solvärme eller elöverskott, behöver laddningseffekten vara hög och omvänt 
behöver urladdningseffekten vara hög om lagret ska användas som spetslast.  

Nyckeltal för lagers effekttäthet (kSEK/kW) har räknats fram på motsvarande sätt 
som för energi ovan och redovisas i Bilaga B kapitel 3.5.2. sidan 43–44. Detta tal blir 
i praktiken intetsägande, då effektkostnaden inte verkar vara dimensionerande för 
investeringskostnaden i de flesta fallen. Till exempel är kostnaden för att dubblera 
effekten för ett groplager uppskattningsvis mindre än 5 % av total 
anläggningskostnad om man tittar till vad de olika ingående delarna kostar 
(Berglund E., 2014). Nyckeltalet blir därmed intetsägande, då exempelvis en 
trefaldig ökning av effekten skulle öka investeringskostnaden med storleksordning 
tio procent. Därför har vi valt att inte redovisa detta tal i denna rapport, utan 
hänvisar till Bilaga B om läsaren vill ta del av nyckeltalet för de olika lagren.  

5.10 VERKNINGSGRAD 

I Tabell 3 presenteras intervall för verkningsgraden för de olika teknikerna.  

Tabell 3. Sammanställning av verkningsgrader för de olika teknikerna. För fyra av lagren finns endast ett 
rapporterat värde, markerade med A i kolumnen till höger.  

Teknik Verkningsgrad (%) 

Ackumulatortank 81A 

Trycksatta ackumulatortankar  99A 

Akvifer 46–56 

Borrhål 45–63 

Bergrum 65A 

Groplager 64–86 

Latenta lager  87A 

Termokemiska lager  - 

A) Endast ett rapporterat värde  

 

En brist i ovanstående tabell är att verkningsgraden inte går att jämföra mellan 
lagren. Verkningsgraden är beräknad enligt ekvation (10) och (11) i Bilaga B. I 
tabellen ovan finns lager vars verkningsgrad är räknad utifrån att lagrets förluster 
mot omgivningen har stabiliserats, men också lager där förlusterna inte har 
stabiliserats eller beräknad utifrån teoretiska värden där installationen inte varit i 
drift tillräckligt länge för att kunna ge data (se kommentarsfältet till 
tabellsammanställningen för varje lagertyp i Bilaga B). Vidare är förlusten 
beroende av såväl temperaturskillnad mot omgivningen vilken varierar med 
vilken ort som lagret befinner sig på och beror för det tredje även av lagringstiden i 
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de fall verkningsgraden avser en lagringscykel och mäts som nyttig energi ut 
under cykeln.  
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6 Miljöpåverkan/kemikalier 

Ett lager avger i sig inga miljöfarliga ämnen som uppstår vid förbränning, de 
bullrar inte och kräver i regel inte någon transport. Detta innebär att de skulle 
kunna placeras nära bebyggelse.  

I de fall där de termiska lagren används för att ersätta förbränning upphör utsläpp 
till luft. Är det fossil produktion som ersätts eller om lagret möjliggör större andel 
förnybar kraft i elnätet innebär lagren en minskning av koldioxidutsläpp.  

Nedanstående stycken bygger på resultaten i Bilaga B där miljöaspekten bedöms 
kvalitativt för systemen.  

Sensibla lager 

Sensibla lager såsom groplager, bergrumslager, borrhålslager och akviferer 
hanterar oftast stora mängder varmvatten. Vid ett hypotetiskt dammbrott, eller om 
sprickor i konstruktionerna uppstår, kommer varmt vatten att läcka ut i 
omgivningen. Det är därför viktigt att säkerställa att ett sådant läckage inte 
kommer att kunna ske och att begränsa effekterna vid en eventuell olycka.  

Eventuella tillsatser i vattnet kan ge en miljöpåverkan beroende på vilken 
kemikalie som tillsats i systemet. Kemisk påverkan uppstår framförallt vid utsläpp 
från läckande system men någon påverkan från detta har inte påträffats inom 
ramen för denna studie. 

Akviferer ska drivas så att risken minimeras för att grundvattennivåerna förändras 
till nivåer som kan vara skadliga (Thuresson, 2016), vilket bland annat regleras 
genom vattendom.  

Vid borrning av borrhålslager kan intilliggande dricksvattenbrunnar få sjunkande 
vattennivå på grund av förändringar som uppstår i den hydrauliska gradienten 
vid borrningen i berg. Vid borrningen kan grundvatten förorenas med saltvatten i 
de områden där antingen inträngning av havsvatten innebär risk, eller i de 
områden där fossilt saltvatten förekommer i berggrunden (Hallqvist, 2014), 
(Abrahamsson, 2013) (t.ex. kring delar av Vänern). Även buller och avgaser från 
den utrustning som används vid borrning har en negativ miljöpåverkan.  

Det är idag oklart hur varma groplager, bergrumslager, borrhålslager och akviferer 
påverkar marken avseende på: 

• Kemi 
• Grundvattennivå 
• Biologi  

Latenta och termokemiska lager 

Dessa lagertyper består av olika typer av kemikalier som kan ha olika 
miljöpåverkan.  

Materialets miljöpåverkan är beroende av framställningsmetod, livslängd och 
hantering av materialet då det är uttjänt för lagring. Till exempel är kommersiellt 
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framställt paraffin brandfarligt, och icke-biologiskt nedbrytbart. Vissa paraffiner 
kan släppa ut skadliga toxiner vid förbränning och de kan vara 
cancerframkallande (Chandel, 2016), medan andra är säkra att använda, till 
exempel octadecane och vanliga paraffinvaxer som används i hushåll. Risken ökar 
för ovanstående ogynnsamma egenskaper med höga arbetstemperaturer. 

Salthydrater kan vara irriterande för hud och ögon och kan ha negativ påverkan på 
växtlighet om det släpps ut i naturen i stora mängder (Chandel, 2016).  

Litiumbromid är en saltlösning som inte anses ha någon påverkan på 
växthuseffekten och är endast farlig för människor vid direktkontakt (Persson, 
2008).  

Zeolit rapporteras ha låg miljöpåverkan och miljömässigt fördelaktig som 
energilagringsmedium då det inte är giftig och kan utnyttja vattenånga som 
absorberande ämne (Güthlein, 2011).  

Natriumhydroxid liksom kalciumhydroxid är basiska och frätande kemikalier som 
reagerar exotermt med vatten och behöver hanteras därefter (Svenska 
kalkföreningen, 2018). Natriumhydroxid är en vanligt förekommande 
industrikemikalie för rengöring och kalciumhydroxid används bland annat inom 
jordbruket för att höja markens pH-värde. 
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7 Kostnader och nyttor 

För att kunna göra en rättvis bedömning av den ekonomiska kalkylen för ett lager 
behöver alla nyttor värderas och beräknas för det specifika enskilda fallet. De 
ekonomiska konsekvenserna för nyttorna är inte beräknade då detta projekt inte 
omfattar att ta fram olika typnät och typkostnader vilket skulle behövas i så fall. 

En mer ingående diskussion över de nyttor som olika lagertyper skulle kunna 
tillföra olika fjärrvärmesystem återfinns i avsnitt 7.2. Diverse nyckeltal för verkliga 
lager i drift återfinns i kapitel 5.9.  

7.1 KOSTNADER 

I denna studie har det framkommit att ett lagers kostnad att bygga, liksom dess 
prestanda, beror på en rad lokala underliggande faktorer som är specifika för just 
det enskilda fjärrvärmenätet. Detta gör det svårt att jämföra kostnader mot olika 
ekonomiska nyckeltal, så som levelised cost of energy (LCOE) eller 
livscykelkostnad, (LCC). Det lokala fjärrvärmenätets specifika förutsättningar gör 
det för många lagertyper orimligt att anta att samma lager skulle få liknande 
relation mellan kostnader och prestanda i ett annat fjärrvärmenät.  

Nedan beskrivs lagerkostnader fördelade på följande rubriker: 

• Investering 
• Underhåll/service/drift 
• Energiförlust 
• Temperaturförlust 

7.1.1 Investering 

En svårighet med nyckeltal för investeringskostnader som relaterar till energi 
(SEK/MWh) och effekt (SEK/MW) för varmvattenlager är att sådana nyckeltal 
bland annat beror av temperaturskillnad mellan framledning och retur. Nyckeltal 
som istället relaterar till vattenvolym (SEK/m3) fångar anläggningskostnaderna 
bättre, men missar till exempel hur mycket nyttig värme som faktiskt kommer ut 
ur lagret efter förluster. Vattenvolym går heller inte att jämföra mot andra 
lagringsmedia än vatten. Se vidare kapitel 7.1.3. 

7.1.2 Drift- och underhåll 

Drift- och underhållserfarenheter från befintliga installationer har samlats in 
genom litteraturstudier och intervjuer inom ramen för projektet.  

Lager har generellt sett få rörliga delar och komponenter jämfört med 
panncentraler och saknar flertalet av de servicekrävande delsystem som är 
förknippat med förbränning och pannor.  

Sammanfattningsvis kan sägas att driftproblemen oftast uppstått på grund av 
läckage, korrosion och annan materialdegradering, samt igensatta värmeväxlare.  
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Elektricitet för drift av själva lagret förutsätts vara liten i relation till nyttig värme 
ut och eventuell värmepumps driftsel anses tillhöra värmepumpen och inte lagret. 
Därför kan även denna kostnad antas vara liten i relation till lagrets värmeinnehåll.  

För mer information kring drifterfarenheterna för respektive lagertyp, se Bilaga B.  

7.1.3 Energiförlust 

Det saknas allmänt accepterade nyckeltal för ett lagers energiförlust, även om det 
naturliga borde vara [inladdad energi / nyttig energi ut] för en normal driftscykel. 

Energiförlusten är i princip proportionell mot temperaturskillnad mellan lager och 
omgivning (t.ex. uteluft eller berggrund). Även här förändras alltså nyckeltal på 
grund av lokala förhållanden, oavhängigt geometrin och isolertjocklek. Ett centralt 
placerat lager behöver hålla en högre temperatur, medan ett distribuerat lager, 
under vissa förutsättningar, kan hålla lägre temperatur och ändå åstadkomma 
samma nytta. Termokemiska lager skiljer sig här, genom att de kan tillåtas svalna 
(mot en engångsenergiförlust) var efter ingen ytterligare förlust sker under 
lagringstiden. 

7.1.4 Temperaturförlust 

Temperaturförlusten i lagret minskar nyttan, under en viss temperatur blir t.ex. 
framledningstemperaturen inte längre användbar utan behöver blandas med 
prima värme eller värmepumpas. Temperaturförlusten blir därmed antingen en 
begräsning i form av minskad flexibilitet i hur och var lagret kan användas, eller 
medför andra investeringar och driftkostnader. 

Som påtalats i kapitel 4.3, saknas allmänt accepterade och använda dimensionslösa 
nyckeltal som beskriver denna på ett adekvat sätt. Notera att temperaturförlust 
kan uppstå utan energiförlust, t.ex. vid omblandning. 

7.2 NYTTOR  

Termiska lager ger nytta i ett flertal olika former i dagens fjärrvärmenät. I 
framtidens europeiska sammankopplade, smarta, resurseffektiva och 
klimatanpassade energisystem förväntas de både bidra med andra nyttor samtidigt 
som de förväntas få större genomslag per nytta.  

Nedan analyserar vi de nyttor som framkom på workshopen, kompletterat med 
nyttor tagna från litteraturen. För att skilja underlaget från workshopen med 
litteraturkällorna refererar vi till litteraturkällorna i analysen. Vi har också försökt 
att kategorisera typ av nytta för att underlätta för läsaren och öka läsbarheten. 

Den generella nyttan är att värme som producerats med låg rörlig kostnad, till 
exempel solvärme, industriell restvärme, eller förbränning av avfallsbränsle, lagras 
och ersätter produktion som har högre rörlig kostnad, som är mindre 
resurseffektiv och som har större miljöpåverkan, till exempel en pellets- eller 
oljeeldad hetvattenpanna. Det är också så att ett termiskt lager inte bara kan ersätta 
dyrare produktion, utan även ersätta behovet av produktionsanläggningar eller 
distributionskapacitet. 
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I resonemangen nedan har vi antagit att latenta och termokemiska lager får ett 
rimligt pris om de börjar användas i stor skala. Lagren behöver kunna leverera 
värme med fjärrvärmetemperaturer alternativt eftervärmas eller blandas med 
högre temperaturer. 

7.2.1 Flexibel produktionsoptimering mellan el och värme 

Ett termiskt lager kan frikoppla värme- och elproduktionen i ett kraftvärmeverk. 
Detta innebär att produktionsoptimeringen i verket blir mer flexibel.  

Effekterna blir att kraftvärmeverket kan producera el i fri mängd när elpriset 
varierar och lagra restvärmen från elproduktionen. Fjärrvärmeoperatören kan 
sedan ta ut restvärmen när den behövs.  

För denna tillämpning passar termiska lager som kan lagra höga effekter och 
samtidigt låga till medelhöga energimängder beroende på hur långtgående 
frikopplingen mellan el och värme skall vara. Lager som svarar mot detta är 
bergrumslager, groplager och stora ackumulatorer. För att lager som är baserade 
på latenta och termokemiska material ska kunna fungera behöver kringsystem 
utvecklas som kan utvinna den effekt som behövs ur kemikalierna, det vill säga 
system som kan komma runt kemikaliernas låga värmeledningsförmåga. För att 
borrhålslager ska kunna användas för denna applikation behöver tekniken 
sannolikt utvecklas att klara högre temperaturer och ev. behöver ett sådant lager 
även kombineras med en ackumulatortank som utjämnar dygnsvariation.  

7.2.2 Omvandling av variabel elproduktion 

I samarbete kan elproducenter och fjärrvärmeoperatörer nyttja lager till att 
absorbera överskott av el från variabel elproduktion. Så sker till exempel i 
kraftvärmeanläggningar i Tyskland idag. I sådant fall finns möjligheten att lagra 
energin vid så hög temperatur att lagret i framtiden skulle kunna nyttjas för både 
kraft- och värmeproduktion.  

Effekten blir att fjärrvärmen kan bidra till att mer förnybar elproduktion kan 
installeras i elsystemet, eftersom fler sol- och vindverk kan installeras i elsystemet 
när fjärrvärmen absorberar det ”överskott” på el som kan uppstå soliga och blåsiga 
dagar. 

De termiska lager som är lämpliga för tillämpningen kan lagra höga effekter samt 
höga energinivåer och utgörs av samma lager som i stycket ovan. Termokemiska 
och latenta lager, med anpassade kringsystem och/eller god 
värmeledningsförmåga, skulle kunna användas för att omvandla el till värme med 
sådana temperaturer att värmet skulle kunna nyttjas i kraftvärme och återskapa el 
vid senare tillfälle.  

7.2.3 Möjlighet att lagra från en säsong till en annan 

Ett långtidslager kan helt eller delvis jämna ut säsongsvariationen, vilket radikalt 
förändrar den optimala produktionsmixen.  
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Utan säsongslagring utgörs baslasten av anläggningar med hög 
investeringskostnad och låg bränslekostnad, till exempel sopförbränning. Dessa 
anläggningar måste ha lång drifttid för att vara lönsamma på grund av den höga 
investeringskostnaden. De kan inte byggas hur stora som helst eftersom 
värmebehovet är begränsat under sommaren och den varma delen av vår och höst. 
Omvänt återfinns pannor som är billiga att bygga men dyra att använda som 
topplast, till exempel biooljeeldade pannor, vilka enbart körs ett fåtal timmar per år 
när det är riktigt kallt. 

Kraftvärmeverk som byggs med enbart fjärrvärmen som värmesänka för 
elproduktionen, kan med hjälp av säsongslager öka sin nyttjandegrad. Operatören 
kan undvika anläggningar som använder primära bränslen och är dyra i drift. Det 
går dessutom att till exempel lagra solvärme från sommar till vinter och på så sätt 
ersätta behovet av produktionsanläggningar eller distribution.  

Avfallsförbränningsanläggningar och anläggningar som ger industriell restvärme 
byggs för annat huvudsakligt ändamål än värmeproduktion och kommer därför 
att fortsätta producera oavsett värmeunderlag. Här utgör säsongslagringen en 
möjlighet att dimensionera ner annan kylning och en möjlighet att få nytta av 
restvärmen även sommartid. 

Att köra pannor med jämn och hög effekt ökar dessutom deras effektivitet, 
minskar slitaget och därmed även underhållet. 

Lager för denna typ av tillämpning behöver ha stor energimängd såsom 
borrhålslager, bergrumslager eller groplager. Utifrån dagens kunskaper bedöms 
latenta och termokemiska lager blir för kostsamma i denna skala, även i 
närliggande framtid. Möjligtvis skulle dessa kunna användas till att täcka 
spetslasten. 

7.2.4 Effektivt nyttjande av sol och batchvis restvärme 

Lagring ger möjlighet att tillvarata större andel batchvis (stötvis) producerad 
restvärme (Gadd & Werner, 2015) eller till exempel större andel solvärme, än vad 
som annars varit möjligt. På så sätt kan behovet av produktionsanläggningar eller 
distribution ersättas helt eller delvis med ett lager.  

Lagret behöver sannolikt placeras nära värmekällan eftersom det är fråga om att ta 
emot batchvis värme, hög effekt under kort tid. Detta kan innebära att lagret är 
placerat i en del av systemet där framledningstemperaturen från vintertid kan vara 
lägre än den centrala systemtemperaturen vilket ökar lagrets kostnadseffektivitet 
(för de flesta lagertyper). 

Lager som passar för lagring av batchvis och intermittent/variabel produktion 
behöver kunna laddas med hög effekt. Beroende på periodicitet kan även mycket 
energi behöva lagras, dygn, vecka och upp till säsong. Dessa lager är främst 
groplager och bergrumslager om vi bortser från vanlig ackumulatortank, men 
kombination med ackumulatortank och borrhålslager är tänkbar. Även här finns 
potential för latenta och termokemiska lager i framtiden. 
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7.2.5 Distribuerade lager: lager längre ut i nätet 

Termiska lager kan placeras ute i fjärrvärmenätet för att mata in och ut värme. 
Detta innebär att lagret kan vara placerat bakom en flaskhals eller vid ett område 
med lågtemperaturbebyggelse. Se Figur 2, som visar konceptuella 
lagerplaceringar. 

Genom att placera ett lager bakom en flaskhals kan operatören minska 
temperaturökningen som behövs vintertid för att kompensera för flaskhalsen i 
nätet. 

Urladdningstemperaturen från lagret kan sänkas om lagret är kopplat till en 
lågtemperaturbebyggelse.  

Operatören kan ladda lagret med vanlig fjärrvärmetemperatur, eventuellt även 
den lägre sommartemperaturen, och ändå få en tillräcklig urladdningstemperatur 
trots lagrets temperaturförluster under lagringen.  

Ett distribuerat lager som är placerat nära kunderna kan även vara en del i ett ökat 
samhällsengagemang i förnybar produktion där kunderna blir prosumenter. Ett 
distribuerat lager kan vara en del av en ny affärslösning mellan kunden och 
energibolaget.  

Dessutom har ett distribuerat lager, i jämförelse med en distribuerad panna, 
fördelen att det inte bullrar, det saknar bränsletransporter och släpper inte heller ut 
miljö- och hälsofarliga ämnen (se också avsnittet Miljö). 

Beroende på om distribuerade lager spetsas med annan produktion behöver de 
kunna laddas ur med hög effekt och stor energimängd, men i mindre skala än 
centralt placerade lager som ska försörja hela fjärrvärmesystemet. 
Sammanlagringen av värme blir lägre för ett distribuerat lager än för ett centralt 
placerat. Lagren får inte heller samma skalfördelar som ett större lager får, vilket 
behöver kompenseras av andra fördelar, så som lägre framledningstemperatur.  

Lämpliga lager är groplager, i vissa fall bergrumslager (om själva bergrummet 
redan finns och inte behöver större sanering) och borrhålslager i kombination med 
en ackumulatortank eller annat lager som klarar hög effekt. Även här finns 
potential för termokemiska lager i framtiden.  

7.2.6 Samproduktion av värme och kyla 

Det finns lager som används både för värme och kyla och som på så sätt ger två 
nyttor. Typexemplet är att restvärme från komfortkyla lagras in till vintern då 
värmen tas upp med hjälp av värmepump till en användbar temperatur. Omvänt 
kyls lagret när värmen tas upp på vintern, varvid ny kyla fylls på inför sommaren. 
Dessa kombinerade lager för värme- och kyla innebär lagring vid låg temperatur 
vilket avsevärt minskar energi- och temperaturförluster. Ett flertal större 
fastigheter, så som köpcentrum och universitetssjukhus har denna typ av system. 
Vanligen används enbart värmepump och denna sänker temperaturen så mycket 
att lagret ger användbar kyla under stor del av sommaren, som spetslast-kyla 
”reverseras” värmepumpen och tjänar som kylmaskin. E.ON:s koncept EctoGrid 
bygger på liknande principer där lokala över- och underskott av termisk energi 
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kommer till nytta. Andra lösningar existerar. Exempel på system finns i Bilaga B, 
sidan 28 (Akvifer Arlanda) och sidan 31 (Borrhålslager i Emmaboda). 

Effekten av samproduktion blir att investering i lager och maskiner ger dubbla 
nyttor. Den låga temperaturen möjliggör att fler restvärmekällor blir tillgängliga, 
så som komfortkyla, men det har egentligen inte med samproduktionen att göra 
utan med lågt ställt temperaturkrav. 

Lager som lämpar sig för kortsiktig balansering av värme och kyla är sensibla lager 
med hög effekt jämfört med energiinnehållet såsom groplager, bergrum och 
ackumulatorer. 

Latenta och termokemiska lagers funktion för detta behöver utredas. 

7.2.7 Trycksättning av fjärrvärmesystemet 

Varmvattenlager som är fyllda med fjärrvärmevatten kan användas till 
trycksättning av fjärrvärmesystemet genom att lagrets vattenpelare motsvarar 
fjärrvärmenätets statiska tryck. Detta ger en kostnadsminskning genom att 
undvika en investering i ett trycksatt system utan lagringsmöjligheter (Gadd & 
Werner, 2015). 

Lager som är lämpade för trycksättning är framförallt ackumulatortankar och 
andra lager i vilka vattenkvaliteten kan garanteras. Detta gäller varken 
bergrumslager eller groplager i dagsläget. Om vattenkvaliteten kan garanteras för 
bergrumslager eller groplagerhar lagren potential att byggas på sådant sätt att de 
kan användas till trycksättning, förutsatt att de även kan placeras i rätt nivå (höjd 
över havet) i förhållande till nätets statiska tryck.  

7.2.8 Bättre nyttjad markanvändning 

I dag satsar många städer på att förtäta bebyggelsen för att motverka att städerna tar 
värdefull mark i anspråk, minska avstånden till attraktiva ytor och minska behovet 
av infrastruktur. Samtidigt kan vissa typer av lager placeras under markytan. På så 
sätt kan markyta frigöras som idag upptas av centrala panncentraler.  

Effekterna slår framförallt igenom storstadsstadsnivå där markpriserna för centrala 
lägen är höga.  

Lämpliga lager är borrhålslager och bergrumslager eftersom de är placerade under 
mark.  

7.2.9 Övriga nyttor 

Det finns fler nyttor med termiska lager i fjärrvärmenät än vad som ovan har 
nämnts. Flera av dessa är antagligen inte grund nog till en investering utan blir 
bieffekter av en installation. Bland dessa kan nämnas att regelverket uppfattas som 
enklare för termiska lager än för förbränningsläggningar av energibranschen, att 
termiska lager kan ge bra goodwill genom att miljöbelastningen blir lägre och att 
personalkostnaderna har potential att minska. Andra effekter är ökad driftstabilitiet, 
ökad reservkapacitet vid haverier, enklare att planera underhåll av pannor, o.s.v.  
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8 Diskussion 

8.1 MORGONDAGENS FJÄRRVÄRME 

Europa står inför omställningen till ett hållbart samhälle. För fjärrvärmebranschen 
fortsätter kundernas värmeförbrukning att effektiviseras samtidigt som 
omställningen av omgivande energi- och materielsystem förändrar tillgång och 
pris på biomassa- och avfallsbränslen. Den närliggande elmarknaden påverkas 
både av förändrad produktion och konsumtion, bland annat ökad produktion från 
förnybara källor, införande av batteriteknik, elektrifiering av industriprocesser och 
transporter. Draget till sin spets är lokal restvärme, solvärme och geotermisk 
värme de värmekällor som inte mutats in av andra sektorer. Det är mot denna 
bakgrund som analysen av termisk lagring diskuteras nedan. 

8.2 OM LAGRINGSTEKNIKER FÖR FJÄRRVÄRME 

Studien har utgått från verklig prestanda för verkliga lager i drift, inte från 
teoretiska beräkningar eller uppskattade potentialer. Detta har medfört att det är 
svårt att dra slutsatser från nyckeltal och göra andra direkta jämförelser då 
förutsättningarna för lagren är väsensskilda. Exempelvis rymmer groplager mer 
energi per kubikmeter vatten än ackumulatortankar, när groplagren används ihop 
med värmepump. De termokemiska och latenta lagren har skyhöga kostnader 
jämfört med sensibla lager. De tar också stor plats per lagrad energi, då det är fråga 
om små prototyper och inte om kommersiella system i industriell skala.  

Studien hade därför tjänat på om det funnits vedertagna dimensionslösa tal som 
beskriver lagers termiska karaktäristik. Då den bättre kunnat jämföra och redogöra 
för olika lagertypers prestanda baserat på de behov av kapacitet och lagring av 
energi som finns i svenska fjärrvärmenät för att jämna ut dygns- och 
säsongsvariation. Här skulle man från fjärrvärmehåll kunna skapa koncensus 
kring någon metod, vilket vore bättre än ingen metod.  

För de termokemiska och latenta lagren är det svårare att bedöma storskalig 
potential utan att ägna sig åt spekulation och fromma förhoppningar, möjligen 
med undantag för de kemikalier och reaktioner som redan testas i industriell skala.  

Utifrån resultaten i denna rapport har vi ändå försökt oss på att övergripande 
jämföra lagren med avseende på vad som påverkar kostnaderna. 
Sammanställningen finns i följande avsnitt. 

8.3 EFFEKT KONTRA ENERGI  

Nyckeltal för effektkostnad för befintliga lager (avsnitt 5.9) visade sig vara relativt 
intetsägande. Utgående från vad som generellt är känt om de olika teknikerna och 
med ackumulatortankar som referenspunkt, gör vi ett försök nedan att 
karakterisera lagren utifrån vad som driver kostnaden och därmed vilken nivå på 
effekten och energin i relation till varandra som fås ut ur lagret. Vi har använt 
nivåerna hög, medelhög och låg per investerad krona.  
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• Ackumulatortankar: hög effekt per investerad krona/låg energi per 
investerad krona, 
Effektkostnad: Fjärrvärmevatten i en icke trycksatt ackumulatortank 
lagras direkt utan mellanliggande värmeväxlare, enbart röranslutning och 
risk för omblandning vid höga flöden som begränsar effektuttaget. En 
högre cistern ger mindre omblandning av vattnet, men kräver tjockare stål 
vilket ökar pris något. 
Energikostnad: Lagringsmediet fjärrvärmevatten har i sig en låg kostnad, 
men kostnader för stål till cisternens volym med mera driver priset.  

• Akviferer: medelhög effekt per investerad krona/medelhög energi per 
investerad krona, 
Effektkostnad: Antalet brunnar avgör vattenflödet och därmed effekten, 
antaget att vi inte kan ändra hydrogeologiska förutsättningar i marken. 
Dessutom behövs värmeväxlare mellan grundvatten och fjärrvärmevatten. 
I Sverige har akviferer låg temperaturskillnad vilket kräver högt flöde 
jämfört med många andra geologiska förhållanden. 
Energikostnad: Grundvattenvolymen beror av avstånd mellan brunnarna, 
om vi bortser från hydrogeologiska förhållanden. Därmed ökar avståndet 
och rördragningskostnader med volymen, men dessa är i regel låga. 

• Borrhål: låg effekt per investerad krona/medelhög energi per investerad 
krona, 
Effektkostnad: Borrhålskollektorer är dåliga värmeväxlare mot det fasta 
berget som i sin tur är värmetrögt. Effekt driver därmed kostnaden i de 
flesta fall. 
Energikostnad: Genom att öka avståndet mellan borrhålen ökar lagrets 
volym. Ökat hålavstånd ökar visserligen kostnader för rördragning, men 
dessa är dock låga. Längre avstånd ökar även behövd markyta (men denna 
kan fortfarande användas till annat) och ger även ökad energiförlust då 
lagrets omslutningsarea ökar. 

• Bergrum: hög effekt per investerad krona/medelhög energi per investerad 
krona, 
Effektkostnad: I första hand är det kostnader för värmeväxlare mellan 
bergrum och fjärrvärmenät som driver effektkostnaden.  
Energikostnad: Bergrum är dyra per kubikmeter drivet berg. 

• Groplager hög effekt per investerad krona/medelhög energi per investerad 
krona, 
Effektkostnad: I första hand är det kostnader för värmeväxlare mellan 
grop och fjärrvärmenät som driver effektkostnaden, samt hög 
omblandning då gropar i regel är grunda.  
Energikostnad: Gropar kostar att gräva, men det isolerade flytande locket 
kostar ungefär lika mycket som kostnaden för att gräva. (Notera: Danska 
gropar är relativt grunda vilket ger stort lock och hög omblandning.)  

• Latenta lager: förutspås låg effekt per investerad krona/hög energi per 
investerad krona, 
Effektkostnad: I dagsläget är det svårt att värmeväxla material i fast fas 
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med hög effekt, vilket definitivt begränsar effekten i slutet av respektive 
cykel. Här kan dock betydande utveckling ske. 
Energikostnad: Kostnaden för olika lagringsmaterial varierar kraftigt, 
framtida kostnad vid storskalig användning är svår att sia om.  

• Termokemiska lager: förutspås låg effekt per investerad krona/hög energi 
per investerad krona, 
Effekt: Kostnaden för reaktorer driver priset, vilket i sin tur beror av 
kemikalier och teknikmognad. Även här är det svårt att värmeväxla 
materialen med hög effekt. Förmodligen hög kostnad även i framtiden.  
Energi: Kostnaden för olika lagringsmaterial varierar kraftigt, här är 
framtida kostnad vid storskalig användning svår att sia om. För 
industrikemikalier så som lut och osläckt kalk är dessa dock kända. 
Energiförlusterna kan bli mycket låga vid säsongslagring. 

Kommentar till latenta och termokemiska lager:  
Latenta lager blandas inte om, vilket ger dem en hög nytta jämfört 
varmvattenlager. Termokemiska lager har en reaktionstemperatur som varken 
minskar med lagringstid eller beror av kvarvarande volym i lagret. Denna 
temperatur-nytta värderas dåligt på skalan effekt / energi ovan.  

Effektuttaget ur dessa har potential att vara högre än vad som syns i Bilaga B, men 
det kommer framförallt an på hur kringsystemet med värmeväxlare o.s.v. är 
designat. 

8.4 ANVÄNDBAR TEMPERATUR 

Temperatur ut från lagret vid urladdning och returtemperatur från lagret vid 
inladdning är troliga begränsande faktorer för nästan alla lager i alla tillämpningar. 
Denna problematik upplevs som mer begränsande än t.ex. energiförluster eller 
kostnad för maximal kapacitet och borde generellt göras tydligare i all diskussion 
och jämförelse av lager. 

Efter energiförlust, omblandningsförlust, värmeöverföringsmotstånd in och ur 
lagret och i vissa fall en begränsad inladdningstemperatur och för latenta lager en 
given fasövergångstemperatur, så är temperaturen ut ur lagret betydligt lägre än in 
i lagret. Att fjärrvärmenät generellt håller lägre temperatur vid låglast då det finns 
överskottskapacitet att ladda upp lager och håller en högre temperatur vid höglast 
då lagret ska laddas ur underlättar inte.  

Problematik kring lagers temperaturförluster borde få mer fokus när 
framgångsrika lager beskrivs, hur har temperaturförlust hanterats, hur stor är den, 
vad har begränsat förlusten, o.s.v. 

8.5 MILJÖ OCH SÄKERHET 

De miljö- och säkerhetsaspekter som framkommit från befintliga installationer och 
litteraturen har varit begränsade och bedöms inte vara svårare att hantera för 
fjärrvärmebranschen än vad de annars är vana vid. Miljö- och säkerhetsaspekterna 
för termiska energilager är därför idag inte de viktigaste aspekterna i jämförelse 
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med att tekniken ska vara funktionell och ekonomisk för att överhuvudtaget vara 
intressant att titta vidare på för fjärrvärmeändamål. Denna uppfattning stödjs av 
miljöns sistaplats i prioriteringslistan från workshopen med representanter från 
fjärrvärmebranschen, Bilaga A. Däremot är det idag oklart hur groplager, 
bergrumslager, borrhålslager och akviferer påverkar marken avseende på kemi, 
grundvattennivå och biologi. Det skulle antagligen underlätta processen för 
vattendomar m.m. om detta utreds.  

För distribuerade lager placerade nära, eller i, bostadsområden kan nya krav på 
miljö och säkerhet behöva ställas för att undvika miljöstörningar och skador i 
närheten av folk och bebyggelse.  

Projekt med termokemiska och latenta lager bör ha en tidig miljövärdering för att 
undvika att forskning läggs på kemikalier som senare visar sig vara miljömässiga 
återvändsgränder. 

8.6 EKONOMI  

Det är svårt att räkna hem investeringskostnaden för ett lager om alla nödvändiga 
investeringar för att täcka värmebehovet redan gjorts i pannor och annan 
infrastruktur. En investering i ett lager innebär i sådant fall överkapacitet. Det är 
svårt att få lönsamhet i en överinvestering, lager eller ej. Däremot kan en 
investering i ett lager kan vara lönsam om produktionen i nätet behöver utökas, 
när städer knyter ihop sin produktion eller om konkurrensen om bränslet ökar och 
då också priset för densamma. 

8.7 FÖRSÖRJNINGSTRYGGHET  

Hur många dagar klarar sig en svensk stad utan värmeproduktion vintertid? För 
att värmeproduktionen ska fungera behövs tillgång på både el för 
kringutrustningen, bränsle samt tillgång på underhållsartiklar såsom reservdelar 
och smörjmedel. Detta skapar ett delvis sårbart system för uppvärmningen. 
Särskilt utsatta såsom sjukhus har egen reservproduktion men även dessa är ofta 
beroende av importerade bränslen och underhållsartiklar.  

Generellt är de sensibla lagren robusta medan de latenta och termokemiska lagren 
har potential att vara robusta. Lagren tarvar mindre driftinsatser än en 
motsvarande panna och de kan kopplas till lokala el- och värmekällor såsom sol 
och har i regel färre rörliga delar och färre heta delar. Även om dessa system 
fortfarande är beroende av importerade underhållsartiklar blir ett system med 
termiskt lager robustare än ett system utan och ger en stad större möjlighet att 
motstå sådana förändringar i omvärlden som annars skulle kunna äventyra 
värmeförsörjningen.  

Vi kan även konstatera att ur ett säsongslagringsperspektiv, där lokala 
värmeresurser används, ökar försörjningstryggheten.  
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8.8 SYSTEMNYTTA OCH PLACERING I FJÄRRVÄRMENÄTET 

All lagring medför någon form av temperatur- och kapacitetsbegränsning vilket 
innebär att lager bäst placeras där skillnad mellan utbud och efterfrågan (i form av 
möjliga temperaturer och flöden) är som störst. Detta ger operatören störst 
flexibilitet och minimerar lagrets påverkan på distributionssystemet där 
ofördelaktiga temperaturer får stor inverkan. Lager är av denna anledning ofta 
placerade vid stora produktionsanläggningar så som solfångarfält och 
kraftvärmeverk.  

Frågan är om dessa skillnader i utbud/efterfrågan av temperatur och flöde i 
framtiden kommer öka ute i nätet? Lågtemperaturöar med fjärde generationen 
fjärrvärme kan vara ett sådant exempel, eller att inkludera lagringstjänst till 
framtida solvärmda bostadsområden så som Anneberg i Danderyd och Drake 
Landing i Kanada som en del av affärsmodellen. En annan faktor är om 
lagringsteknikernas prestanda utvecklas. Termokemiska lager med transporterbara 
uppladdade kemikaliecisterner kan vara en sådan ”game-changer”.  

De teknikmogna lagren, så som gropar, borrhål, bergrum och cisterner tjänar alla 
på storskalighet, inte minst gällande energi- och temperaturförluster. För de latenta 
och termokemiska lagren är inte storskalighet med samma nödvändighet 
avgörande. Massproduktion av mindre modulbaserade reaktorer kan tvärt om ge 
sänkta kostnader kontra platsbyggda anläggningar vilket kan öppna för 
specialanpassad kundnära lagring eller lagring av småskalig intermittent/variabel 
värmeproduktion, till exempel från prosumenter och mindre industri. 

8.9  VIDARE UTVECKLING 

Investeringskostnaden utgör en begräsning för ökad användning av lager, det vill 
säga investeringskostnaden är för hög i relation till levererad nytta.  

Den andra begränsningen är temperaturförlusterna i lagret, till exempel i form av 
omblandning, värmeöverföringsmotstånd i värmeväxlare eller på grund av 
energiförlust till omgivningen. Förlorad temperatur kan visserligen kompenseras 
genom eftervärmning med panna, genom spädning med ett varmare delflöde eller 
genom uppgradering med värmepumpande teknik. Alla dessa medför dock olika 
merkostnader som minskar såväl nytta som nyttor med lagret.  

Energiförlusterna mot omgivningen är däremot hanterbara med dagens tekniker 
och tycks inte vara begränsande. Temperaturförluster blir därmed en av de mest 
begränsande tekniska faktorerna, vilken även slår igenom på 
investeringskostnaden.  

Vidare finns idag inget effektivt sätt att analysera och beskriva en lagringstekniks 
teknoekonomiska förutsättningar i fjärrvärmenät på en övergripande nivå. Vi 
eftersöker dimensionslösa nyckeltal som beskriver lagers termodynamiska 
egenskaper och karakteristik. 

För att kunna avgöra vilka effekter som termiska lager får i fjärrvärmesystemen 
behövs tillgång till modeller över några typnät, för vilka simuleringar av effekterna 
på nätet från olika typer av lager i olika placeringar i nätet kan studeras. Dessa 
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modeller skulle med fördel vara öppna så att de också skulle kunna användas till 
andra aktörer såsom leverantörer och akademi.  

Rekommendation för vidare arbete: Fortsatt utveckling av lager bör ha fokus på att 
sänka investeringskostnad och/eller minska temperaturförluster, alternativt 
utveckla lager för systemplacering där temperaturförlusten inte minskar nytta. 

8.9.1 Varmvattenlager och marklager 

Varmvattenlager och marklager består av groplager, bergrumslager, olika typer av 
vattenackumulatorer samt borrhålslager. Dessa lager behöver utveckling för att 
kunna tillämpas i större omfattning än idag i Sverige.  

Groplager är väl beprövad teknik i Danmark. Dock skiljer sig det svenska klimatet 
och berggrunden mot de danska. Därför behöver de danska koncepten studeras 
närmare för att se hur de kan utvecklas för svenska förhållanden. En 
demonstrationsanläggning borde efterfölja en sådan studie. 

Både groplager och bergrumslager behöver kaviteter i och under mark. Genom att 
utnyttja befintliga kaviteter kan anläggningskostnaderna för dessa lager minskas. 
Idag finns befintliga kaviteter i form av till exempel grustag, bergtäkter, gruvor och 
bergrum. Vi föreslår att en inventering görs över var dessa kaviteter finns i 
förhållande till fjärrvärmenäten i Sverige samt över hur de skulle behöva utvecklas 
för att fungera för termiska lager.  

Borrhålslager, bergrumslager och groplager är kostsamma investeringar. Vi 
rekommenderar att en studie kring affärsmodeller och ekonomin för respektive 
lager görs; både för centralt placerade lager och distribuerade dito.  

Borrhålslager, bergrumslager och groplager har temperaturförluster som påverkar 
användbarheten i fjärrvärmenät. En studie behöver göras som ser över hur lagren 
ska konstrueras och driftas för att minimera temperaturförlusterna.  

8.9.2 Latenta lager 

Latenta lager för uppvärmningsändamål bedöms ligga på en låg utvecklingsnivå 
jämfört med de sensibla. Däremot finns det exempel på latenta lager för 
kylapplikationer som används i drift idag. Dessutom testas latenta lager som 
integrerade lager i byggnadsmaterial i drift hos slutkund. Dessa exempel omfattas 
dock inte av denna rapport och har därför inte berörts i denna rapport.  

Latenta lager har tre områden som behöver utvecklas för att bli kommersiellt 
gångbara.  

För det första så finns inte tillräckligt med grundläggande kunskap om de termiska 
egenskaperna för fasändringsmaterial. Något grundläggande systematiskt 
akademiskt arbete har inte gjorts, vilket innebär att det kan finnas attraktiva 
blandningar som ännu inte identifierats. Till exempel är binära blandningar dåligt 
undersökta på grundforskningsnivå. Det kan alltså finnas billiga, miljövänliga 
blandningar med utomordentliga termiska egenskaper för fjärrvärme som vi inte 
vet om. Här behöver ett arbete göras med att identifiera kemikalieblandningar som 
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skulle kunna gå att använda i industriell skala och därefter undersöka deras 
termiska egenskaper.  

För det andra behöver värmeväxlingen mellan fasändringsmaterialet och 
fjärrvärmevatten utvecklas för att kompensera för den låga 
värmeledningsförmågan hos dagens fasändringsmaterial. Ett annat angreppssätt 
kan vara att hitta fasändringsmaterial med bättre ledningsförmåga. 

För det tredje behöver en uppskalning till industriell skala ske, vilket bland annat 
inbegriper systemdesign mot fjärrvärmenät och i de fall kemikalierna inte redan 
tillverkas i industriella kvantiteter, även att få dessa att nå ett konkurrenskraftigt 
pris till följd av uppskalad produktion. Givetvis behöver även demonstrationer 
göras, inledningsvis med små prototyper och med tiden i större skala.  

8.9.3 Termokemiska lager 

Termokemiska lager inkluderar sorption såväl som övriga reversibla kemiska 
reaktioner. Lagren befinner sig, beroende på typ och ändamål, på helt olika 
teknikutvecklingsnivåer. För vissa återstår en del grundläggande akademiskt 
arbete medan andra återfinns som pågående prototyptester i industriellt relevant 
miljö. 

De stora utmaningarna som vi nämnde tidigare i rapporten är smart integration av 
värmelager i fjärrvärmesystem, att förhindra klumpbildning, att styra reaktionen 
på ett exakt sätt och att designa värmeväxlare m.m. med förbättrad 
värmeöverföringsförmåga. Grundläggande behov för fortsatt arbete ser vi inom 
följande områden: 

1. Vetenskaplig utvärdering av SaltX demonstrationsanläggning i Berlin. 
2. Demonstrera ett säsongslager med termokemisk reaktion där man använder 

sig av den förlustfria värmelagringen vid omgivningstemperatur. Optimera 
processen samt förhållandet mellan lager- och reaktorstorlek och utvärdera 
värmebalansen.  

3. Litteraturstudie som undersöker alternativa material för termokemiska 
reaktioner som skulle kunna passa till rådande temperaturnivåer i 
fjärrvärmesystem. Fokusera på olika riktningar, t.ex. som decentraliserad 
värmelager, temperaturnivåer som väl kan kombineras med solvärme samt 
som säsongslager i samband med sopförbränning och kraftvärmeproduktion. 
Hur ser teknikens potential ut för dessa extremfall (stort centralt lager, små 
distribuerade lager)? Studien skulle även resultera i en mer detaljerad 
kartläggning av reaktioner och tillhörande reaktionstemperaturer. Inkludera 
även materialkostnad och giftighet och skissa energidensitet med hänsyn till 
lager och reaktor, d.v.s. hur mycket plats olika lösningar skulle behöva. 

4. Följa upp resultat från forskningsprojektet H-DisNet och dra slutsatser för 
svenska klimatförhållanden och fjärrvärmesystem. 

8.9.4  Generellt behov av utveckling 

I denna studien har det framkommit att temperaturförlusten är drivande för 
kostnaderna för termiska lager, antingen i form av att det behövs en värmepump 
eller annan panna, eller att lagret inte ger önskad nytta därför att 
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temperaturförlusten är för stor. Inte ens vid säsongslagring verkar 
energiförlusterna vara problemet.  

Dimensionslösa tal 

Denna studie har fokuserat på att jämföra befintliga parametrar som kan säga 
något om lagrens prestanda såsom energi, effekt och temperaturer. Dessa 
parametrar är enbart giltiga under de lokala förutsättningar som råder där lagret 
anlagts. Detta innebär att värdena på parametrarna inte går att generalisera för 
hela lagertypen. Därför vore det önskvärt att etablera bättre förutsättningar att 
elaborera med lager utifrån deras termodynamiska karakteristik genom att 
fastställa vilka dimensionslösa tal för detta ändamål som är lämpliga att använda 
och karakterisera existerande lager så att en standard sätts. Här kan jämförelse 
göras med till exempel Reynoldstal vid dimensionering av rör, eller termiska längd 
(NTU) för dimensionering av värmeväxlare. 

För att analysera och beskriva en lagringstekniks teknoekonomiska förutsättningar 
i fjärrvärmenät på en mer generell nivå, skulle dimensionslösa nyckeltal som 
beskriver lagers termodynamiska egenskaper och karakteristik. kraftig underlätta 
beräkningar av nytta och ekonomi.  

Osäker framtid 

Det finns osäkerheter kring framtida nytta och nyttor. Morgondagens fossilfria 
samhälles energisystem kommer innebära förändringar som inte går att 
prognostisera genom att titta på historiska data. Ett framtida lager kan till exempel 
inte ersätta fossileldad oljespetslast, för sådana pannor finns antagligen inte i 
morgondagens samhälle. Så vilka andra energilösningar konkurrerar då lagren 
med? I rapporten lyfts också några exempel på framtida möjligheter för lager 
baserat på nyttor som idag inte är tillräckligt stora för att motivera lagret men som 
har potential att vara en nytta i framtiden.  

Vid utvärderingen av nyttorna och framtida potential för lager i fjärrvärmesystem 
skulle ett eller flera virtuella modeller av typnät underlätta arbetet. I sådana typnät 
skulle till exempel termiska lager kunna placeras på olika ställen i nätet och 
effekterna på nätet från lagret skulle således kunna beräknas. Hur detta eller dessa 
typnät ska se ut är inte heller klart.  

Osäkerheter kring mogna lager 

Jämförelsen av mognadsgraden mellan olika lager är osäker: De teknikmogna 
lagren har i någon form demonstrerats i fjärrvärmenät redan under 1970- och 80-
talet och till följd av oljekriserna. Dessa är alla baserade på 
varmvattenackumulering eller lagring i grundvatten/berggrund och har nu fått 
något av en renässans. Här är utvecklingsbehoven konkreta och handlar främst om 
att sänka anläggningskostnader och/eller minska temperaturförluster för att bli 
kommersiellt gångbara. Borrhålslager är ett sådant typexempel. För de 
teknikmogna lagren kan fjärrvärmebranschen, och i någon mån teknikleverantörer, 
se en närliggande kommersiell potential och vara delaktiga i att finansiera 
förbättring av tekniken. 
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Osäkerheter kring omogna lager 

Däremot är generellt fasändringsmaterial och termokemiska lager omogen teknik. 
Deras mognadsgrad spänner från kvarstående behov av grundforskning (evidens i 
laboratoriemiljö för binära blandningars termiska egenskaper) till att små 
prototyper testats i relevant miljö. Potentialen för användning av dessa tekniker i 
industriell skala är svårbedömd, då såväl kostnader för reaktorer som för 
kemikalier kan bli flera storleksordningar lägre för kommersialiserad teknik. Av de 
kartlagda lagren är kostnaderna lägst för de som baseras på kemikalier där 
industriell erfarenhet redan finns, inkluderande utrustningar och 
tillverkningsvolymer, exempelvis som för lut (NaOH) och osläckt kalk (CaO). För 
utveckling av dessa lager är inte fjärrvärmebranschens medverkan eller 
finansiering självklar även om det förekommer idag för de mest teknikmogna 
projekten.  
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9 Slutsatser och rekommendationer för 
fortsatt utveckling av lagringstekniker 

Allmänt 

Idag används termiska lager inom fjärrvärmebranschen som korttidslagring i 
centralt placerade ackumulatortankar. Det finns inget som tyder på att någon 
annan teknik för centralt placerad korttidslagring kommer att bli 
konkurrenskraftig i närtid. 

Vi har däremot i denna studie hittat runt 70 installerade termiska lager för 
värmeförsörjning förutom ackumulatortankar för korttidslagring. Dessa lager 
återvinns framförallt i norra Europa, men även i Kanada och Turkiet. De flesta 
lagren är sensibla, men även latenta och termokemiska lager har hittats. 

Lagren som hittats går att dela in i två kategorier; mogna tekniker som är baserade 
på vatten och mark som lagringsmedia, respektive omogna tekniker i form av 
latenta lager (fasomvandling) och termokemiska lager (inkluderande sorption).  

Teknikmogna lager 

De teknikmogna lagren utgör majoriteten av de identifierade lagren. De består 
främst av olika marklager så som borrhålslager, groplager, bergrumslager och 
varmvattenlager. Några av dessa lager är testanläggningar som har fungerat sedan 
80-talet, andra har installerats de senaste åren. För de mogna teknikerna är 
utvecklingsbehovet främst att: 

• sänka anläggningskostnaden vid byggnation 
• öka prestanda, främst att tåla högre temperatur och att minska 

temperaturförluster  
• öka och sprida kunskap om lager i drift, inte minst gällande dimensionering, 

konstruktion, etc. 

Värt att notera är att inga av dessa lager (i princip) kan laddas till temperaturer 
över 100 °C och de är än mindre i närheten av att leverera sådana temperaturer 
efter ett par månaders lagring.  

Ekonomi för långtidslagring idag 

Investering i ett marklager kan vara en kostnadsbesparing redan idag, till exempel 
om produktionen i nätet behöver utökas och lagret ersätter investering i panna. 
Andra exempel är om det finns en stor kund som har avsevärt lägre krav på 
framledningstemperatur än övrig bebyggelse (t.ex. ny kontorsbebyggelse eller 
energirenoverat miljonprogram), om syftet är att frikoppla kraftvärmeproduktion 
mellan sommar och vinter, eller t.ex. om två nät knyts samman.  

Grundläggande förutsättningar för lönsamhet är tillgång till billig 
värmeproduktion för laddning av lagret, att framledningstemperaturen vid 
urladdning är lågtempererad och att nätets returtemperatur i sig är låg. Om 
projektet inkluderar offentlig medfinansiering för fortsatt utveckling av 
lagringstekniken som sådan ökar sannolikheten att det blir lönsamt. 
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Effekt, energi och temperaturer 

Lagertyperna har olika karaktär vad gäller effekt, energi och temperaturer och 
detta behöver den som ska installera ett lager ta hänsyn till. Temperaturförluster, 
särskilt för de sensibla lagren, är en av de mest begränsade tekniska faktorerna för 
termiska lager i fjärrvärmesystem. Denna temperaturförlust behöver noga ses över 
under alla skeden av en installation så att inte onödiga kringsystem behövs för att 
höja temperaturen på värmebäraren från lagret.  

Ovanstående innebär att:  

• De sensibla lagren fungerar i lågtemperaturnät utan spetsning 
• Värmet från de sensibla lagren behöver spetsas i 3GDH 
• Borrhålslager fungerar som baslast centralt och distribuerat. De fungerar också 

som säsongslager 
• Borrhålslager tillsammans med en korrekt dimensionerad ackumulator kan 

fungera som mellan- och spetslast 
• Bergrumslager och groplager fungerar som baslast, mellanlast och spetslast 

både centralt och distribuerat. Dessa fungerar också som säsongslager 
• Latenta och termokemiska lager har potential att fungera som spetslast både 

centralt och distribuerat.  

Av alla lagertyper borde termokemiska lager ha bäst teknisk potential att fungera 
som säsongslager då temperaturförlusten för den kemiskt bundna energin är låg.  

Game changers” för mogna tekniker  

Högtempererade borrhålslager öppnar för storskalig central lagring i borrhål av 
restvärme från kraftvärmeproduktion, industrirestvärme, etc., där dagens 
fjärrvärmesystems temperaturnivåer är inom räckhåll. Låga systemtemperaturer är 
fortfarande fördelaktigt men inte i samma utsträckning nödvändigt. Här pågår 
utveckling inom Energiforsks program Termiska energilager med projektet 
”Hybridlösningar för borrhålslager upp till 100 grader” (Energiforsk, 2018). 

Svenskt groplager har inte byggts på många år, men om de förstudier som syftar 
till att undersöka ekonomiska förutsättningar av framförallt solvärmeladdade 
groplager faller väl ut och att prestanda bl.a. för locken kan förbättras, inte minst 
tätmembran som tål ca 100 °C, så är ett genombrott inte omöjligt. 

Bergrumslager, kräver radikalt sänkt kostnad för drivning av bergrum eller att en 
metod som medger försäljning av uttagna sprickfria granitblock utvecklas så att 
denna försäljning skulle kunna finansiera en del av lagret. Skanska har även 
utvecklat ett hybridlager mellan bergrum och borrhål som kan komma att visa sig 
vara kostnadseffektivt. 

Kundnära lagring som affärsmodell, där kunden av olika skäl har en 
betalningsvilja och fjärrvärmebolaget kan ge ett konkurrenskraftigt erbjudande 
t.ex. på grund av samlagringsföredelar, avkastningskrav eller expertis, skulle 
kunna vara lönsamt redan idag.  
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Omogna lagringstekniker 

De omogna teknikerna består främst av latenta och termokemiska lager. Dessa 
bedöms inte kommersiella för fjärrvärmetillämpningar idag. Utmaningarna 
sträcker sig från kvarstående grundforskning till att attrahera intresse och kapital 
till demonstration i industriellt relevant (fjärrvärme-)miljö. Oavsett vilket är det en 
lång väg kvar att gå innan dessa tekniker når en kommersiell mognad i industriell 
skala, men de har en stor teknisk potential och möjlighet att rita om 
fjärrvärmekartan. 

För dessa tekniker sjunker till exempel inte urladdningstemperaturen under 
lagringstiden och den påverkas inte av lagrets laddningsgrad. Inte heller finns 
någon praktisk begränsning i att hålla temperaturen under kokpunkten för vatten. 
Åtminstone de termokemiska lagren skulle kunna medge (kortare) transporter av 
uppladdat lagringsmedia, exempelvis till spetslastvärmecentraler vilket ökar 
flexibiliteten avsevärt.  

Utvecklingen lär dock inte ske av sig självt. Fjärrvärmebranschen skulle med sin 
industriella storskalighet kunna vara en möjliggörare för dessa tekniker som inte 
sällan istället har en konsumentprodukt för lagring av solvärme till en villa som 
målsättning. Här skulle branschen tydligt kunna beskriva sina behov och sin 
potential gentemot forskningsaktörer och cleantech bolag, påverka 
forskningsfinansiärer av grundforskning och medfinansiera och engagera sig i 
utveckling av tidiga prototyper så att de från början anpassas till fjärrvärmens 
omgivning och miljö.  

9.1  SAMMANFATTNING PÅ UTVECKLINGSPROJEKT 

Nedan följer en sammanställning i punktform av de projekt som föreslås i Kapitel 
8 ovan. 

• Öppna modeller över typnät för fjärrvärme där simuleringar av effekterna från 
olika termiska lager på olika platser i näten kan utvärderas 

• Ta fram dimensionslösa tal för att kunna jämföra olika lager med varandra 
samt också kunna jämföra nyttorna sinsemellan 

• Inventering av kaviteter såsom grustag, bergtäkter, gruvor och bergrum i 
förhållande till fjärrvärmenäten i Sverige samt hur dessa kaviteter behöver 
utvecklas för att fungera som termiska lager 

• En studie kring affärsmodeller och ekonomi för respektive lagertyp; både för 
centralt placerade och distribuerade lager 

• En studie kring hur borrhålslager, bergrumslager och groplager ska 
konstrueras och driftas med svenska förhållanden för att minimera 
temperaturförluster 

• Identifiera kemikalieblandningar som skulle kunna användas i industriell 
skala och därefter undersöka deras termiska egenskaper. Samtidigt också se 
över värmeväxlingen mellan värmebärare och lagermaterial så att 
temperaturförlusterna minskar vid i- och urladdning och att effekt bibehålls 
under cykeln. Fokus är att kunna bygga en större demonstrationsanläggning 
för termokemiskt lager i relevant miljö 



 TEKNOEKONOMISK JÄMFÖRELSE AV OLIKA TEKNIKER FÖR TERMISKA LAGER I FJÄRRVÄRMENÄT 
 

52 

 

 

 

• En miljöstudie som omfattar påverkan på kemi, grundvattennivå och biologi i 
marken från groplager, bergrumslager, borrhålslager och akviferer. 
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Bilaga A: Parametrar – Praktisk förmåga att 
bedöma viktiga egenskaper  

Nedanstående egenskaper och parametrar bedömer experter inom 
fjärrvärmebranschen som viktiga för att kunna avgöra lagers lämplighet i 
fjärrvärmenät. Parametrarna framarbetades under en heldagsworkshop, i en bred 
framtida kontext: Ett integrerat, smart, resurseffektivt, omställt europeiskt 
energisystem, där nya lagringstekniker och affärsmodeller för värmedistribution 
kan ha fått genombrott. 

De viktigaste egenskaperna och parametrarna för lager i fjärrvärmenät är, i 
fallande ordning: 

1. Effekttäthet samt energitäthet vid i och urladdning 
2. LCC-kostnad (LCA?) 
3. I- och urladdningstemperaturer, returtemperatur vid laddning 
4. Systemintegration användningsområde, var i nätet och hur det 

implementeras 
5. "Drifttillgänglighet d.v.s. frekvens av driftstörningar och stopp" 
6. Verkningsgrad på lagret (energiverkningsgrad) 
7. Acceptans hos allmänheten 
8. Kommersialiserbarhet 
9. Reglerbarhet 
10. Temperaturflexibilitet 
11. Övervakning av lagret 
12. "Ägarskap, vem äger, vem driftar, industri/bostadsbolag mm" 
13. "Växlingstid, hur lång tid det tar att gå från i och urladdning 
14. Teknisk livslängd och antal laddcykler 
15. Skalbarhet, utbyggbarhet, flexibilitet i storlek 
16. Berggrundskrav, placeringsflexibilitet, fotavtryck, tekniska möjligheter 
17. Emissioner till recipient 

Beskrivning av valda parametrar 

Det är främst ekonomi och teknik som återfinns på listan.  

Ekonomi och affär:  
Lönsamhet beskrivet som livscykelkostnad (LCC) och som investeringsrisk 
återfinns båda på övre halvan och utgör grundförutsättningar. En intressant icke-
teknisk aspekt är acceptans hos allmänheten (nr 10), vilken i sammanhanget kan 
ses i perspektiv av nya affärsmodeller. T.ex. att lagra kunders 
överskottsvärme/solvärme, eller att samäga lager med kunden, vilket återfinns på 
plats nr 15.  

Temperatur- och energikaraktäristik:  
Lagrets temperaturkarakteristik återkommer inte mindre än som tre separata 
punkter på plats (3, 7 och 13), energiverkningsgrad återfinns på plats nr 8.  
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Bygga, ansluta och drifta:  
Några mer svårdefinierade egenskaper som eftersöks är systemintegration (nr 4) 
och implementering (nr 5) vilka kan tolkas som att lager ska vara enkelt att bygga, 
ansluta och drifta. Bygga och ansluta återfinns även på plats 19 och 20 och 
”driftbarhet” förekommer dessutom på plats nr 6, 14 och 17.  
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Abstract 
District heating is the most common form of heating in Sweden and as other industries it faces challenges 
in terms of increased resource utilization and transition to 100% renewable energy sources. Thermal energy 
storage in district heating networks can bring several advantages, for example enabling the use of excess 
energy, reduction of equipment size and capacity, as well as load leveling. By replacing peak load equipment, 
thermal energy storages can be an important enabler for systems entirely based on renewable energy. In 
district heating networks today, buffer tanks are usually used to meet short-term variations, other storage 
solutions are rare.  
 
This study aims to contribute with knowledge about the potential of alternative thermal energy storages in 
the district heating networks. This is done by compiling comparable parameters for commercialized storages 
and storages in development phase. The parameters used within the study are energy density [MWh/m3], 
power density [kW/m3], investment cost per installed capacity [kSEK/MWh] and power [kSEK/kW], 
charging temperature, discharging temperature, and return temperature during charging [°C], efficiency [%], 
system integration, operational availability, implementation and environmental impact/emissions. Among 
the sensible storages the identified techniques are pressurized buffer tanks, aquifer-, borehole-, rock cavern-
, pit- and hot water storages. For latent storages, which are in the development phase, experiments, pilot 
plants and studies have been compiled. The same applies to thermochemical storages. For comparison with 
a fully commercialized technology, data for buffer tanks has been compiled. 
 
Thermochemical storages based on sorption have the highest energy density followed by hot water storages, 
latent storages with inorganic phase change materials, pit storages and thermochemical storages based on 
chemical reactions without sorption. Pressurized buffer tanks have the highest power density followed by 
latent storages with inorganic phase change materials, buffer tanks and thermochemical storages based on 
sorption. The investment cost per installed capacity is significantly lower among sensible storages than 
among latent and thermochemical storages. Among the sensible storages, the investment cost is lowest for 
borehole, aquifer and hot water storages. For latent storages, the investment cost per installed capacity 
differs markedly depending on whether the phase change material is organic or inorganic where the storages 
with organic phase change material presents higher investment costs. The investment cost of the 
thermochemical storages varies but is generally lower than the cost of latent and higher than the cost of 
sensible storages. The investment cost per installed power is lowest for buffer tanks followed by other 
sensible storages with water as storage material (pressurized buffer tank, pit storage, rock cavern storage 
and hot water storage). The remaining storages has several times (75 - 216) higher investment costs per 
installed power. Efficiency for pressurized buffer tanks, hot water storages, latent storages and pit storage 
is highest where all have maximum values above 80%. Aquifer and borehole storages have efficiencies 
around 50%. For rock caverns the reported value for efficiency is 65%. Information about efficiency is 
missing for thermochemical storages. The temperature levels differ between the various installations, but in 
summary, the temperatures for the Swedish aquifer storages are relatively low with discharge temperatures 
between 8 - 28 ° C. The discharge temperatures of the borehole storages are between 35 - 55 ° C. For 
storages with water as storage material (rock caverns, pits and water tanks), the temperatures are generally 
higher. The upper limits for the working temperatures in pit and hot water storage is 95 and 90 ° C 
respectively. The discharge temperatures for rock caverns vary between 65 and 82 ° C.  With the exception 
of some high temperature storages, the reported working temperature of latent storages is up to 90 ° C and 
the discharge temperatures for thermochemical storages 30 - 120 ° C.  
 
The sensible storages are implemented centrally in their systems. Among the latent and thermochemical 
storages, the majority are placed centrally in their systems, but storages close to the property and mobile 
storages occur. 
 
At current investment cost, economically competitive alternatives to buffer tanks are questionable for 
storages where high effects are required. Borehole-, pit- and rock cavern storages are considered to have the 
potential to fit as long-term storage in district heating networks as they have relatively low investment costs 
per installed capacity and high storage capacities. Pit- and rock cavern storages could also be suitable for 
meeting short term variations as the storage medium, water, can theoretically reach high discharge power. 
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Sammanfattning 
Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och som andra branscher står den för 
utmaningar i form av ökat resursutnyttjande och övergång till 100 % förnybara energikällor. Termiska 
energilager i fjärrvärmenät kan medföra flera fördelar, till exempel möjliggjord användning av 
överskottsenergi, minskning av utrustningsstorlek och kapacitet samt lastutjämning. Genom att ersätta 
spetslastutrustning kan termiska lager vara en viktig möjliggörare för system helt baserade på förnybar 
energi. I fjärrvärmenät idag används vanligen ackumulatortankar för utjämning av korttidsvariationer, andra 
lösningar är sällsynta.  
 
Denna studie syftar till att bidra med kunskap om alternativa termiska energilagers potential i fjärrvärmenät. 
Detta genom att sammanställa jämförbara parametrar för kommersialiserade lager och lager i utvecklingsfas. 
De parametrar som kartläggningen utgått ifrån är energitäthet [MWh/m3], effekttäthet [kW/m3], 
investeringskostnad per installerad lagringskapacitet [kSEK/MWh] och effekt [kSEK/kW], 
laddningstemperatur, urladdningstemperatur, och returtemperatur vid laddning [°C], verkningsgrad [%], 
systemintegration, drifttillgänglighet, implementering och miljöpåverkan/utsläpp. Bland de sensibla lagren 
har lagringsteknikerna akviferlager, borrhålslager, bergrumslager, groplager, hetvattenlager och trycksatta 
ackumulatortankar kartlagts. För latenta lager, som befinner sig i utvecklingsfas, har experiment, 
pilotanläggningar och studier kartlagts. Det samma gäller för termokemiska lager. För jämförelse med en 
fullt kommersialiserad teknik har data för ackumulatortankar sammanställts.  
 
Termokemiska lager baserade på sorption har högst energitäthet följt av hetvattenlager, latenta lager med 
oorganiska fasändringsmaterial, groplager och termokemiska lager som bygger på kemiska reaktioner utan 
sorption. Trycksatta ackumulatortankar har högst effekttäthet följt av latenta lager med oorganiska 
fasändringsmaterial, ackumulatortankar och termokemiska lager som bygger på sorption. 
Investeringskostnaden per installerad lagringskapacitet är markant lägre bland sensibla lager än bland latenta 
och termokemiska lager. Bland de sensibla lagren är investeringskostnaden lägst för borrhåls-, akvifer- och 
hetvattenlager. För latenta lager skiljer sig investeringspriset per installerad lagringskapacitet markant 
beroende på om fasändringsmaterialet är organiskt eller oorganiskt där de lager med organiskt 
fasändringsmaterial är behäftade med högre kostnader. Investeringskostnaden för de termokemiska lagren 
varierar men är generellt lägre än de latenta och högre än de sensiblal lagren. Investeringskostnaden per 
installerad effekt är lägst för ackumulatortankar följt av andra sensibla lager med vatten som lagringsmaterial 
(trycksatt ackumulatortank, groplager, bergrumslager och hetvattenlager). Resterande lager har flertal gånger 
(75 - 216) högre investeringskostnader per installerad effekt. Verkningsgrad för trycksatta 
ackumulatortankar, hetvattenlager, latenta lager och groplager är högst där alla har maximala värden över 
80 %. Akvifer- och borrhålslager har verkningsgrader runt 50 % och för bergrumslager finns ett rapporterat 
värde för verkningsgrad på 65 %. För termokemiska lager saknas information om verkningsgrad. 
Temperaturnivåerna skiljer sig mellan de olika installationerna men sammanfattningsvis är temperaturerna 
för de svenska akviferlagren relativt låga men urladdningstemperaturer från 8 - 28 °C. 
Urladdningstemperaturerna för borrhålslagren är 35 – 55 °C. För de lager med vatten som lagringsmaterial 
(bergrumslager, groplager och vattentankar) är temperaturerna generellt högre. Övre gräns för groplagers 
och hetvattenlagers arbetstemperaturer är 95 respektive 90 °C, urladdningstemperaturerna för 
bergrumslager är mellan 65 och 82 °C. Med undantag för vissa hög-temperaturlager är arbetstemperaturerna 
för latenta lager upp till 90 °C och urladdningstemperaturerna för termokemiska lager 30 – 120 °C. De 
sensibla lagren är implementerade centralt i sina system. Bland de latenta och termokemiska lagren 
förekommer, förutom centralt placerade lager, även fastighetsnära och mobila lager.  
 
För lager där höga effekter efterfrågas är ekonomiskt konkurrenskraftiga alternativ till ackumulatortankar 
tveksamma idag. Borrhålslager, groplager och bergrumslager anses ha potential att passa som långtidslager 
i fjärrvärmenät då de har relativt låga investeringskostnader per installerad lagringskapacitet och höga 
lagringskapaciteter. Groplager och bergrumslager skulle eventuellt också kunna passa för utjämning av 
korttidsvariationer då lagringsmediet är vatten vilket teoretiskt kan uppnå höga urladdningseffekter. 
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1 Inledning 
Inom Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram ”TERMO – värme och kyla för framtidens 
energisystem” har projektet "Termiska energilager - lösningen för ett flexibelt energisystem" finansierats. Detta projekt 
syftar till att ta fram ny kunskap om nästa generations termiska lager med fokus på kostnadseffektiva 
lösningar för befintliga och framtida energisystem [1]. Ett arbetspaket i detta projekt, ”Teknoekonomisk 
jämförelse mellan olika tekniker för termiska lager i fjärrvärmenät”, fokuserar på att ta fram kunskap så att 
fjärrvärmeföretag lättare kan hitta en effektiv produkt, detta projekt drivs av RISE i samarbete med 
Vattenfall och Energiforsk [2]. En del i arbetspaketet innefattar kartläggning av installerade termiska lager i 
Sverige, utomlands och termiska lager som testats i olika projekt vilket presenteras i denna rapport.  

1.1 Bakgrund  
Detta avsnitt innehåller information om svensk fjärrvärme och vad energilager i fjärrvärmenät kan bidra med. Vidare beskrivs 
principen för olika metoder att lagra termisk energi. 

1.1.1 Fjärrvärme 
Fjärrvärme är en energitjänst som förser kunder med värme, främst för uppvärmning av byggnader, 
beredning av tappvarmvatten och industriella processer.  De första fjärrvärmesystemen installerades i USA 
på 1880-talet, i Sverige har det varit en etablerad uppvärmningsteknik sedan 1940-talet [3] [4]. Den 
grundläggande idén bygger på användning av lokala energikällor för att tillgodose anslutna kunders 
uppvärmningsbehov med hjälp av ett distributionsnät. För ett konkurrenskraftigt fjärrvärmenät bör tre 
huvudsakliga krav uppfyllas: en billig värmekälla, ett värmebehov från marknaden och rörledningar som 
sammanbinder källa med behov. Dessa komponenter skall vara lokala så att investeringskostnader för 
distributionsnätet begränsas [5]. Fördelar jämfört med om konsumenterna själva skulle sköta sin 
uppvärmning handlar om högre verkningsgrader i stora pannor, förfinad rökgasrening och i flera fall är 
energin tillvaratagen spillvärme som annars skulle kylas bort [6].  
 
Idag är fjärrvärme den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Bland flerfamiljshus värms 90 % upp av 
fjärrvärme och totalt står fjärrvärme för ungefär hälften av all uppvärmning i landet [7]. De genomsnittliga 
fjärrvärmepriserna för slutkonsumenten år 2018 var 0,8 – 0,9 kSEK/MWh beroende på hustyp [8]. Av 
Sveriges totala energianvändning utgör användning av fjärrvärme 13 % [9]. Sedan tekniken introducerades 
har konstruktionerna blivit lättare och materialsnålare, komponenter i större utsträckning 
förhandstillverkade och nät-temperaturerna lägre. Sedan 1980-talet har vad som kallas den tredje 
generationens fjärrvärmesystem dominerat. Dessa system har nät-temperaturer under 100 °C och mer 
materialeffektiv konstruktion än sina föregångare [10] [3]. I Sveriges fjärrvärmenät är de årliga 
medeltemperaturerna för framledning och retur 86 °C respektive 47 °C [11]. Nästa generation 
fjärrvärmesystem förväntas ha ytterligare lägre temperaturer i distributionsnätet och högre effektivitet i både 
värmeförsörjning och värmefördelning [10]. Förväntade framledningstemperaturer i dessa fjärrvärmenät 
varierar mellan 50 – 60 °C. För returledningstemperaturerna gäller 20 - 25 °C [3] [12].  
 
På grund av de temperaturvariationer som förekommer under ett år varierar värmelasten (värmeeffekt som 
bildar värmetillförseln som bör uppfylla kundernas behov) säsongsvis [5]. I Figur 1 visas ett exempel på 
säsongsvariationer i ett svenskt fjärrvärmenät. 
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Figur 1. Dygnsmedeleffekt under år 2010 för ett fjärrvärmesystem i Helsingborg [5] 

Värmelasten varierar också under kortare tid såsom dygn och veckor vilket visas i Figur 2. Dessa variation 
beror till stor del på sociala värmebehov [13]. Dygnsmedeleffekt beskriver medeleffekten under ett dygn 
och timmedeleffekt beskriver medeleffekten under en timme [5]. De olika kurvorna i Figur 2 beskriver 
timmedeleffekten under olika årsperioder. 
 

 
 

Figur 2. Timmedeleffekt för olika säsonger i ett fjärrvärmesystem i Helsingborg år 2010 [5] 

För att optimera värmetillförseln och minimera kostnaderna kan olika stora tillförselanläggningar utnyttjas. 
En så kallad baslastanläggning karaktäriseras av låga driftkostnader och höga investeringskostnader medan 
en topplastanläggning kännetecknas av motsatt förhållande; låga investeringskostnader men höga 
driftkostnader [14]. På grund av detta bör baslastanläggningen ha hög nyttjandegrad medan 
topplastanläggningen kan användas under kortare tider för att möta tillfälliga effekttoppar. Det är inte 
ovanligt att spets- och reservpannor fortfarande körs på fossila bränslen även om flera initiativ startat för 
att minska detta beroende [13]. I Sveriges fjärrvärmenät står fossila bränslen som olja, kol, torv och naturgas 
för 11 % av tillförd energi medan 73 % kommer från trädbränslen, sopor och spillvärme (2017) [15].  



-12- 
 

Ett alternativ för att möta varierande behov, både under kort och lång sikt, är lagring av termisk energi. 
Korttidslagring innebär att energi lagras under dygn eller veckor och kan användas för att flytta last från en 
tid med hög efterfrågan till en tid med lägre efterfrågan, möta snabba lastförändringar som annars skulle 
påfresta produktionsanläggningen, undvika förluster då pannor slås på och av och frikoppla elproduktion 
från värmebehov i kraftvärmeverk [5] [16]. I dagens fjärrvärmenät används vanligtvis ackumulatortankar för 
korttidslagring. Lastvariation möts idag även i viss mån genom att temperaturen i nätet höjs inför en period 
av högre belastning [5]. Andra lösningar än dessa är ovanliga. Säsongslagring i fjärrvärmenät används 
vanligen inte men forskning och utveckling av säsongslager där solenergi lagras från sommar till vinter pågår 
[17]. Säsongslager har få urladdningscykler per år vilket gör att ekonomiska parametrar måste anpassas 
därefter. Ofta utgörs säsongslager därför av enkla, stora, icke trycksatta system med arbetstemperaturer 
under 98 °C [18].  
 
Det finns många fördelar som termiska lager i energisystem kan medföra, till exempel möjliggjord 
användning av överskottsenergi, minskning av utrustningsstorlek och kapacitet samt topplastutjämning [19]. 
Lagring är särskilt viktigt i energisystem som bygger på förnybara källor [16]. Men trots de potentiella 
fördelarna har inte lagringsapplikationer fullt utnyttjats och det finns kunskapsluckor att fylla. För att kunna 
jämföra termiska lager med andra alternativ för flexibilitet i fjärrvärmesystemen behöver den prestanda som 
respektive lagringsteknik har identifieras. Detta är också nödvändigt för att utvärdera teknikerna mot 
varandra. Denna studie är ett steg mot att enklare kunna utvärdera termiska energilagers lämplighet i ett 
fjärrvärmenät genom att kartlägga kommersialiserade lager och lager i utvecklingsfas. Studien syftar också 
till att sammanställa jämförbara parametrar för dessa lager. 
 

1.1.2 Termiska lager 
I Figur 3 presenteras en översiktsbild av olika energilagringsprinciper där termisk energilagring markerats. 
 

 
Figur 3. Översikt av olika energilagringssystem [20] 

Som Figur 3 visar finns det tre sätt att lagra termisk energi på; sensibelt, latent och termokemiskt där 
ordningsföljden också speglar den tekniska mognadsgraden hos metoderna [21]. De tre olika 
lagringsmetoderna har bland annat olika kapacitet, effektivitet och kostnad. Intervall för dessa värden 
presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1. Kapacitet, effektivitet, och kostnad för sensibel, latent och kemisk värmelagring [22] [23] 

 
Värmelagringsmetod 

 
Kapacitet 

 
Effektivitet 

 
Kostnad  

Sensibel värmelagring 10 - 50 kWh/ton 50 – 90 % 1 – 100 SEK /kWh 
Latent värmelagring 50 - 150 kWh/ton 75 – 90 % 100 – 500 SEK /kWh 
Kemisk värmelagring 120 - 250 kWh/ton 75 – 100 %  80 – 1000 SEK /kWh 

 
Som tabellen visar är sensibla värmelagringsmetoder billigare men har lägre lagringskapacitet per viktenhet 
än latenta lager som i sin tur kostar mindre men har lägre kapacitet per viktenhet än termokemiska lager. 
Effektiviteten är generellt lägre för sensibel värmelagring än för latent och termokemisk.  
 
Sensibla lager  
Sensibel lagring innebär att temperaturen ändras i ett medium som förblir i samma fas. Denna metod utgör 
den absolut vanligaste metoden för termisk energilagring. För temperaturer under 100 °C är vatten det 
vanligaste lagringsmediet. För högre temperaturer kan exempelvis keramik eller smält salt användas [24]. 
Övriga exempel på lagringsmedier är luft, olja, sten, tegelsten, sand eller jord [19]. Mängden termisk energi 
som lagras i ett material kan beskrivas enligt ekvation ( 1) nedan 
 
 Q m cp T= ⋅ ⋅∆  ( 1) 

 
Där m är mediets massa [kg], cp dess specifika värmekapacitet [J/kg K] och ΔT temperaturändringen i mediet 
[K] [19]. Teoretiskt är temperaturändringen i lagret proportionell mot mängden tillförd energi till 
lagringsmaterialet vilken visas i Figur 4 nedan.  
 

 
Figur 4. Förhållande mellan tillförd energi och temperatur för sensible energilagring [25] 

Inom sensibla lager kan både fluider, fasta material och gaser agera lagringsmedium. Vatten i flytande form 
utgör det vanligaste lagringsmaterialet i fjärrvärmesamanhang idag. Exempel på fasta lagringsmaterial är 
betong och sten. För gasformiga material kan vattenånga agera lagringsmedium.  
 
Effekten Q̇ [W] för ett sensibelt lager fås genom att uttrycket för kapacitet i ekvation 1 deriveras med 
avseende på tid och beskrivs enligt ekvation ( 2) 
 
 

 
( 2) 

 
Där ṁ beskriver massflödet [kg/s], cp specifik värmekapacitet [J/kg K] och ΔT temperaturändringen i mediet 
[K]. 
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Latenta lager  
Principen för latent lagring är att lagringsmediet ändrar fas, både under laddning och under urladdning. 
Temperaturen i mediet varierar knappt utan energin används istället för fasomvandlingen. I Figur 5 visas 
hur temperaturen i lagringsmediet förhåller sig till mängden tillförd energi.  
 

 
Figur 5. Förhållande mellan tillförd energi och temperatur för latent energilagring [25] 

Som ses i figuren är temperaturen konstant då mediet genomgår en fasändring. Den markerade 
temperaturen Tff beskriver fasändringstemperaturen där ff är en förkortning för fasförändring. 
Entalpiförändringen som sker under fasförändringen beskrivs med ΔHff [J/kg]. Energilagringskapaciteten, 
Q [GJ], beskrivs av ekvation ( 3) nedan. 

 
 

ffQ m H= ⋅∆  ( 3) 

 
Där m beskriver massan [kg] och ΔHff fasändringsentalpin [J/kg]. För latenta lager där sensibel energi också 
tillvaratas kan lagringskapaciteten beskrivs enligt ekvation ( 4) [18]. 
 
 

1 1 2 2( )fas fas ff fas fasQ m cp T H cp T= ⋅∆ + ∆ + ⋅∆  ( 4) 

  
Där m beskriver massan för lagringsmaterialet, cp den specifika värmekapaciteten för ursprungsfasen (fas 1) 
respektive slutfasen (fas 2) och ΔT skillnaden mellan utgångs- och sluttemperatur för faserna. Exempel på 
lagringsmedium är paraffiner, smälta salter och metaller. Latenta lager är mycket volymeffektiva och kan 
lagra betydande mer energi per volymenhet än sensibla lager [19]. Fasövergång mellan fast till flytande är 
vanligare i lagringsapplikationer än andra fasövergångar då värmelagringsförmåga generellt är högre och 
volymförändring mindre [26]. Exempel på ett kommersialiserat latent lager är is-lager där is kan produceras 
eller säsongsvis sparas för att leverera kyla vid tining [27]. Latent värmelagring lämpar sig främst då hög 
energidensitet, litet lagringsutrymme eller konstant temperatur är ett krav. I Figur 6 visas en indelning av 
material som kan användas till latenta lager. 
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Figur 6. Klassificering av fasändringsmaterial för latenta lager med exempel inom varje kategori [27] 

Som visas i Figur 6 kan latenta lager delas in i rena ämnen eller blandningar och därefter beroende på om 
ämnena är organiska eller oorganiska. För blandningar kan även kombinationer där det ena ämnet är 
organiskt och det andra oorganiskt förekomma. De material som står under dessa kategorier i figuren ovan 
är exempel på fasändringsmaterial som kan användas. En nackdel med blandningar är att de uppvisar 
komplexa fasförändringsförlopp med exempelvis underkylning och/eller fasseparation. En fördel är att de 
kan konstrueras för att passa en viss process och att de generellt sett är mer kostnadseffektiva än rena 
material. Just kostnadseffektivitet utnämns tillsammans med robusthet (robust fasändring) under många 
cykler som de största utmaningarna för kommersialisering av storskaliga lagringssystem med 
fasändringsmaterial/PCM (Phase Change Material) [27]. För temperaturer under 0 °C används vanligen 
saltvattenlösningar. Då temperaturen är mellan 0 °C och 130 °C används paraffiner, salthydrater, fettsyror 
och sockeralkoholer. För temperaturer över 150 °C används salter och andra oorganiska material [28]. De 
två huvudsakliga egenskaperna som avgör om ett fasändringsmaterial passar i en viss applikation är 
fasändringstemperaturen och fasändringsentalpin. Fasändringstemperatur för fasändringsmaterial beror på 
applikationens önskvärda/tillgängliga temperaturnivåer. Fasändringstemperaturen måste ligga mellan 
laddnings- och urladdningstemperaturen/mellan temperaturer för värmekälla och värmelast för att en hel 
cykel ska kunna genomföras. Följande samband gäller för lagertemperaturerna under en cykel:  

Laddningstemperatur ≥ Lagringstemperatur ≥ Urladdningstemperatur 

Fasändringsentalpin avgör energimängden som kommer lagras i materialet och därmed mängden material 
som behövs. Här är en hög fasändringsentalpi önskvärt för att kunna maximera lagrad energi per 
volymenhet [29]. För de flesta applikationer finns dock långt fler krav än temperatur och entalpi, dessa kan 
grupperas inom fysiska-, tekniska- och ekonomiska krav. Exempel på dessa krav kan vara repeterbara 
fasändringar, minimal underkylning och bra värmeledningsförmåga (fysiska), liten volymförändring, kemisk 
stabilitet och kompabilitet mellan fasändringsmaterialet och andra material i processen (tekniska) samt 
materialkostnad för fasändringsmaterialet (ekonomiska) [30]. 

Lagringssystem med fasändringsmaterial kan utformas på olika sätt men gemensamt för systemen är att de 
innehåller fasändringsmaterial, behållare för materialet samt någon typ av utformning för värmeväxling. För 
att minska ett fasändringsmaterial reaktivitet med omgivningen och förebygga läckage då materialet är i 
flytande form kan fasändringsmaterial inkapslas på olika sätt. Inkapslingen av ett fasändringsmaterial är en 
viktig del i ett energilager då det påverkar lagrets prestation markant [26]. En storleksberoende indelning är 
nano-inkapsling (<1 µm), mikro-inkapsling (1 µm – 1mm) och makroinkapsling (> 1mm) [31].  
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Termokemiska lager  
Termisk energi kan även lagras termokemiskt där grundprincipen kan beskrivas med nedanstående 
reversibla reaktion ( 5) 
 
  ( 5) 

 
Under laddningssteget används termisk energi för att separera ett ämne A i produkterna B och C via en 
endotermisk reaktion. Så länge man önskar lagra energi hålls sedan produkterna B och C separerade. Vid 
urladdning sammanförs produkterna. Då sker en exoterm reaktion vilket innebär att termisk energi frigörs 
samtidigt som A bildas [16]. I Figur 7 presenteras förhållandet mellan tillförd energi och temperatur i ett 
termokemiskt lager. 

 
Figur 7. Förhållande mellan tillförd energi och temperatur för termokemisk energilagring [25] 

 Kapaciteten för ett termokemiskt lager fås av ekvationerna ( 6) och ( 7) nedan 
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Ekvation ( 6) beskriver kapaciteten för termokemisk korttidslagring där den sensibla 
temperaturförändringen är inkluderad.  Ekvation ( 7) gäller för termokemisk långtidslagring i 
omgivningstemperatur där den sensibla värmemängden har exkluderats [18]. 
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Uttrycken i ovanstående ekvationer förklaras i Tabell 2 nedan  
 

Tabell 2. Förklaring av variabler i ekvation 6 och 7 

0
n mH →∆  Reaktionsentalpi  [J/mol] 

n Hydratiseringsstatus för den högsta hydratet  
m Hydratiseringsstatus för den lägre hydratet  
Mn Molmassa för den högsta hydraten [kg/mol] 
w Massfraktion av tillsatser eller matriser  
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matcp  Specifik värmekapacitet för materialet  [J/kgK] 

sysT∆  Systemets temperaturskillnad. Skillnaden mellan 
den maximala och minimala enhetliga temperaturer 
materialet kommer att förvaras vid i de laddade och 
urladdade tillstånden 

[K] 

matm  Massa av materialet med högst hydrationstillstånd [kg] 

 
Kemiska reaktioner med hög reaktionsentalpi kan användas för termisk energilagring om produkterna som 
bildats i reaktionen kan lagras och om värmen som lagrats frigörs då reaktionen reverseras [28]. 
Termokemiska lager kan delas i processer som bygger på sorption och processer som bygger på kemiska 
reaktioner utan sorption. Sorption kan i sin tur delas in i absorption och adsorption enligt  
Figur 8 nedan. 
 

 
Figur 8. Kategorisering av termokemiska lager med avseende på reaktionsprocess [16] 

I en sorptionsprocess lagras värme i form av kemisk potential då bidningar mellan sorbent (bulkmaterial) 
och sorbat (molekyl) bryts [16]. Laddningssteget kallas desorption vilket är en endoterm reaktion där 
sorbaten lämnar sorbentens yta. Under urladdningssteget, sorptionen, binds sorbaten åter till ytan och energi 
frigörs. Absorption innebär att molekyler genomtränger ytlagret och förändrar strukturen på ett bulkmaterial 
i fast eller flytande form [16]. Förloppet när ett fast ämne upptar och binder (adsorberar) ämnen från en gas 
eller vätska till sin yta eller när kontaktytan mellan två vätskor eller en vätska och en gas attraherar 
komponenter från en eller båda faser kallas adsorption [32]. Termokemiska lager som bygger på sorption 
kan delas in i öppna och slutna system. Slutna system är isolerade från omgivningen. Inget materialutbyte 
sker mellan systemet och omgivningen däremot växlas entropi med omgivningen via värmeväxlare. Öppna 
system är inte isolerade mot omgivningen vilket medför att sorbaten upptas och sprids vid laddning och 
urladdning. Vanligen utgörs sorbaten av fukt som finns i omgivande luft [33]. En kemisk reaktion är den 
process där ett system av ett eller flera ämnen (reaktanter) övergår i ett nytt system innehållandes andra 
ämnen (produkter). Den totala massan av reaktanter och produkter förändras inte under reaktionen [34].  

Oberoende av vilken av de ovan beskrivna metoderna som används kan lagringskoncept delas in i aktiva 
eller passiva lager enligt Figur 9 nedan [35]. Som figuren visar delas aktiva lager vidare in i direkta och 
indirekta lager. 
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Figur 9. Indelning av lagringskoncept i aktiva och passive lager [35] 

För laddning och urladdning av ett passivt lager krävs ingen mekanisk utrustning. Istället drivs detta av 
naturlig konvektion, strålning och ledning [36]. Då passiva lager inte kan styras genom mekaniska reglage 
varieras istället material, dimensioner och konfiguration för att möta ett visst behov [37]. I ett aktivt system 
karaktäriseras värmeöverföringen till och från lagret av påtvingad konvektion, till exempel via pumpar eller 
fläktar. Aktiva lager delas in i direkta lager som innebär att lagringsmediet och värmebäraren utgörs av 
samma material och i indirekta lager där lagringsmediet och värmebäraren är åtskilda ämnen [35]. 

1.2 Studiens relevans och mål 
För att kunna utvärdera alternativa termiska lager behövs jämförbara parametrar och heltäckande studier av 
de olika teknikerna vilket idag saknas. Det huvudsakliga målet med denna studie är att kartlägga och 
sammanställa data för termiska lager som installerats eller kan lämpa sig för lagring i ett fjärrvärmenät. I 
förlängningen är det önskvärt att kunna jämföra olika termiska lagringstekniker varför denna studie även 
syftar till att sammanställa jämförbara parametrar för de olika teknikerna.  
 
Följande frågeställningar är centrala i studien; 

- Vilka egenskaper är viktiga hos ett lager integrerat i ett fjärrvärmenät 
- Vilka typer av termiska lager finns installerade i fjärrvärmesystem och hur fungerar dessa tekniskt 
- Vilka lager som används i andra verksamheter kan passa i fjärrvärmesystem 
- Enligt forskning, vilka termiska lager kan passa i fjärrvärmesystem  

1.3 Omfattning och begränsningar 
Studien innefattar en kartläggning av sensibla, latenta och kemiska termiska energilager, inom och utanför 
Sveriges gränser. Kartläggningen omfattar inventering av termiska lager; 

- som används i fjärrvärmenät 
- som kan användas i fjärrvärmenät enligt forskning 
- i andra verksamheter som kan användas i fjärrvärmenät 

För de kartlagda lagren kommer jämförbara parametrar sammanställas. Studien begränsas till 
fjärrvärmesystem vilket innebär att fjärrkyla-anläggningar och köldlager exkluderas i kartläggningen. Dock 
kommer hybridlager som kan lagra både kyla och värme att inkluderas. Primärt kommer studien fokusera 
på lager som laddas med fjärrvärme vilket begränsar möjliga laddningstemperaturer till tillgängliga 
temperaturer i ett fjärrvärmenät. Tidsmässigt är studien avgränsad till 30 högskolepoäng vilket motsvarar 20 
veckors heltidsarbete.  
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2 Metod 
I denna sektion beskrivs arbetsgången och tillvägagångssättet för att uppnå de mål som satts upp för studien. 
 
Den övergripande strukturen på arbetet presenteras i Figur 10.  

 
Figur 10. Struktur på arbetet 

Som figuren visar delades arbetet upp i tre faser där den första fasen handlade om att samla 
bakgrundsinformation till projektet och att planera utförandet av det. Fas två rörde informationsinsamling, 
både genom litteraturstudie och studiebesök eller intervjuer via telefonsamtal. Den tredje och avslutande 
fasen innehöll sammanställning och analys av insamlade data samt diskussion och slutsatser av erhållna 
resultat. Nedan följer en mer ingående beskrivning av arbete inom varje fas.  

2.1 Fas 1: Bakgrund 
I studiens första fas fokuserades arbetet på att planera genomförandet och inhämta bakgrundsinformation 
till projektet såsom teori om termiska lager och dess roll i fjärrvärmenät. Även generella fakta om 
fjärrvärmenät och dess behov av lagring. Informationen inhämtades online och planering skedde i dialog 
med handledare.   

2.2 Fas 2: Faktainsamling 
Fas nummer två innehöll litteraturstudie, en workshop, bearbetning av lagerparametrar och kartläggning av 
termiska lager.  

2.2.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie fortgick under hela fas två för att samla generell information om termiska lager samt data 
till kartläggningen av installerade lager. Innan workshopen skedde en inledande kartläggning med primärt 
syfte att få en förståelse för installerade lagertyper och rapporterade data för dessa. De parametrar som 
sammanställdes för dessa skulle dock ändras efter workshopen då workshopen ledde till omprioritering av 
parametrar. Litteraturstudien skedde till största del genom att läsa artiklar som publicerats online men också 
genom att studera tryckt litteratur.  

2.2.2 Workshop  
En workshop hölls inom programmet Termiska energilager - lösningen för ett flexibelt energisystem där viktiga 
parametrar för termiska lager i fjärrvärmenät diskuterades och prioriterades. Workshopen hölls utanför 
ramen för detta projekt men resultatet från workshopen användes vid beslut om vilka parametrar 
kartläggningen i denna studie skulle baseras på. De parametrar som behandlats under workshopen tilldelades 
poäng av workshopens deltagare, poängsumman för respektive parameter finns presenterad i Bilaga 1. 
Tillägg av parametern Energitäthet som inte var med i diskussionsunderlaget men som tydligt karaktäriserar 
ett lager gjordes. Vidare exkluderades parametern Investeringsrisk trots samma poängsumma som 
Verkningsgrad och Returtemperatur vid laddning som båda inkluderades. Detta gjordes på grund av omfattningen 
i att kvantifiera denna parameter och studiens tidsbegränsning. Inom programmet Termiska energilager - 
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lösningen för ett flexibelt energisystem fanns ett önskemål om att inkludera ett lagers miljöpåverkan och utsläpp 
varför denna parameter adderades. De parametrar som utgjorde fortsatt kartläggning presenteras i Tabell 3 
 

Tabell 3. Parametrar som kartläggningen baseras på   

Parameter Förklaring Enhet 
Energitäthet Energimängd per massenhet  [MWh/m3] 
Effekttäthet Effekt per massenhet [kW/m3] 
Kostnad/MWh 
Kostnad/MW 

Kostnad med avseende på lagrets installerade kapacitet och 
effekt 

[SEK/MWh], 
[SEK/kW] 

Laddningstemperatur Temperatur vid laddning [°C] 
Urladdningstemperatur Temperatur vid urladdning [°C] 
Returtemperatur vid 
laddning 

Temperatur på återvändande värmebärare vid uppladdning av 
lagret 

[°C] 

Verkningsgrad Utvunnen energi per inlagrad energi [%] 
Systemintegration Placering i systemet   
Drifttillgänglighet Förekomst av störningar och stopp [-] 
Implementering Möjlighet att installera i ett nät [-] 
Miljö/Utsläpp Påverkan på närmiljö och klimat [-] 

 

2.2.3 Bearbetning av parametrar 
Då ett mål med studien var att sammanställa jämförbara parametrar för termiska lager fokuserades arbetet 
efter workshopen på att definiera lagerparametrarna så att jämförelse mellan olika tekniker skulle kunna 
göras så bra som möjligt. I den fortsatta kartläggningen var målsättningen att hitta information för 
parametrarna, så som de definieras nedan. 
 
Energi- och effekttäthet  
För att kunna beräkna energi och effekttäthet krävs definition av lagervolym, lagringskapacitet och effekt. 
Lagervolymen definierades som volym innanför ett lagers systemgräns. Lagret innehåller de komponenter 
som uteslutande används av det och som behövs för att leverera värme till lasten och hämta värme från 
källan [38]. De komponenter som krävs för att koppla lagringssystemet till processen inkluderas. I 
kartläggningen har angiven lagervolym använts med antagande om att ovanstående resonemang gällt. Då 
lagervolymen för en viss installation saknats har uppskattningar som inte helt följer definitionen ovan gjorts, 
dessa förenklingar presenteras i samband med presentation av resultat.  
 
Kapaciteten för ett lager definierades som den energimängd som lagervolymen absorberar. I teorin beskrivs 
detta enligt ekvationerna 1, 3 eller 4 och 6 eller 7 i avsnitt 1.1.2 Termiska lager. För lager där både kyla och 
värme utvinns har endast kapaciteten för värme registrerats i och med projektets syfte att undersöka lager 
för fjärrvärmenät. Då olika lagringskapaciteter presenterats för olika cykler har ett medelvärde 
sammanställts. Vid avsaknad av rapporterad lagringskapacitet har medelvärdet för inladdad energi per cykel 
använts, denna förenkling implicerar att all energi som tillförs lagret absorberas av det. 
 
Gällande effekt har urladdningseffekten eftersökts då den avgör hur snabbt energin kan utvinnas ur lagret 
och därmed är viktig för att ett lager ska kunna bidra till att effekttoppar kapas. För flera lagringstekniker är 
urladdningseffekten högst i början för att sedan avta med tiden. I kartläggningen har det högsta värdet 
eftersökts. För installationer där endast medelvärden rapporterat för urladdningseffekten har detta 
sammanställts. Oavsett högsta värde eller medelvärde finns kommentar om detta i tabeller med data. Då 
urladdningseffekten angivits utan vidare specifikation saknas kommentar. Då endast laddningseffekten 
angivits har denna använts i kartläggningen, dessa fall har noterats i tabeller innehållande data.  
 
Kostnader  
Enligt resultatet från workshopen ansågs livscykelkostnad per kapacitet och effekt vara en viktig parameter 
för termiska lager i fjärrvärmenät. Livscykelkostnaden för en produkt beskrivs som totalkostnaden för 
produkten under produktens hela livslängd och inkluderar därför både investeringskostnader, drift- och 
underhållskostnader samt kostnader för avveckling och avfall [39]. Det visade sig dock vara svårt att få tag 
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på kostnadsuppgifter varför beslut togs om att förenkla denna parameter till att endast avse 
investeringskostnaden för lagren. Investeringskostnaderna diskonterades till nutid [40] och konverterades 
till svenska kronor [23]. Kostnaderna har normaliserats genom att de dividerats med avseende på installerad 
lagringskapacitet och installerad effekt enligt ekvationerna (8) och (9) nedan  
 
 

1
investeringK

I
Q

=  
( 8) 

Där I1 [SEK/MWh] uttrycker den normaliserade investeringskostnaden Kinvetsering [SEK] med avseende på 
installerad lagringskapacitet Q [MWh].  
 

 

( 9) 

 
På liknande sätt beskriver I2 [SEK/kW] den normaliserade investeringskostnaden Kinvetsering [SEK] med 
avseende på installerad effekt Q̇ [kW].  
 
Temperaturer  
Olika lagringstekniker fungerar på olika sätt när det kommer till temperaturer för laddning, urladdning och 
retur. Syftet var att definiera de eftersökta lagerparametrarna Laddningstemperatur, Urladdningstemperatur och 
Returtemperatur vid laddning så att de skulle kunna appliceras på olika lagringskoncept och ändå beskriva samma 
egenskap. I Figur 11 presenteras ett aktivt direkt lager och i Figur 12 presenteras ett aktivt indirekt lager med 
markerade parametrar Tin för laddningstemperatur, Tut för urladdningstemperatur och Tretur för 
returtemperatur vid laddning.  

 
Figur 11. Schematisk bild av ett aktivt direkt lager med laddningstemperatur, urladdningstemperatur och returtemperatur vid laddning 

markerade 

Som figuren ovan visar har de olika temperaturerna definierats som värmebärarens temperaturer under 
laddning och urladdning. 
 

 
Figur 12. Schematisk bild av ett aktivt indirekt lager med laddningstemperatur, urladdningstemperatur och returtemperatur vid laddning 

markerade 

För indirekta lager gäller också värmebärarens temperaturer vid laddning och urladdning. Skillnaden jämfört 
med direkta lager är att värmebäraren passerar en värmeväxlare och således inte har någon kontakt med 
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lagringsmaterialet. Då passiva lager laddas genom att absorbera energi från omgivningen definieras 
omgivningstemperaturen vid laddning respektive urladdning Tin och Tut enligt Figur 13. Ingen 
returtemperatur definieras för passiva lager. 
 

 
Figur 13. Schematisk bild av ett passivt lager med laddningstemperatur och urladdningstemperatur markerade 

Verkningsgrad  
Verkningsgraden för ett lager definieras här som förhållandet mellan tillförd energi vid laddning (Qladdning) 
och lagerförluster (Qförlust), enligt ekvation 10 nedan. Förlusterna inkluderar förluster under laddning, lagring 
och urladdning. 

 
laddning förlust

laddning

Q Q
Q

η
−

=  
( 10) 

 
Med antagande om att hela laddnings- och urladdningscykler sker har även ekvation 11 nedan använd för 
beräkning av verkningsgrad. Energin som utvinns vid en urladdningscykel beskrivs av Qurladdning. 

 
urladdning

laddning

Q
Q

η =  
( 11) 

 
Både ekvation 10 och ekvation 11 har använts för beräkning av verkningsgraden om den inte funnits 
rapporterad för aktuell installation. Verkningsgraden kan variera mellan cykler, i kartläggningen har 
medelvärden sammanställts.  Om presenterade driftdata för de första åren avvikit från resterande års 
driftdata har dessa värden exkluderats och istället har värden för stabil drift använts. Ekvation 11 innebär 
en felkälla om inte fylla cykler utförs. 
 
Systemintegration 
Denna parameter syftar till att sammanställa information om var i ett system ett visst lager finns integrerat. 
För att beskriva positionen användes den indelning som presenteras i Figur 14 där möjliga placeringar 
tillsammans med tänkbara temperaturintervall presenteras.  Där 0) syftar till lagring av ånga, A) centraliserat, 
B) flaskhals, C) fastighetsnära eller D) inom fastigheten. För installationer i andra system än i fjärrvärmenät 
användes samma skala.  

 
Figur 14. Potentiella positioner och temperaturintervall för lager i ett fjärrvärmesystem [41] 
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Olika placeringar av lagret syftar till att tillgodose olika behov nätet. Som figuren visar uppkommer den 
högsta lagringstemperaturen vid lagring av ånga i ett kraftvärmeverk. Centrala lager är placerade i nära 
anslutning till produktionsenheten. En flaskhals är en sektion i ett fjärrvärmenät som begränsar 
värmeöverföringskapaciteten [42]. Fastighetsnära lager utgörs av lager nära konsumenten och lager inom 
fastigheten gäller lager i konsumentbyggnaden. 

Drifttillgänglighet 
Denna parameter skall spegla om lagret arbetar som planerat eller om lagerdriften är behäftad med problem 
och störningar. Ett beslut togs om att beskriva driften kvalitativt, detta med insikter om tillgängliga data från 
den inledanande kartläggningen.  
 
Implementering 
Syftet med parametern är att beskriva om lagret är lätt eller svårt att implementera i ett fjärrvärmenät. Detta 
rör storlek på komponenter och särskilda krav på omgivning samt eventuella komplikationer vid 
installationen.  
 
Miljö/Utsläpp 
Även denna parameter valdes att beskrivas kvalitativt för att ge en förståelse för en installations påverkan 
på närmiljö och klimat.  

2.2.4 Kartläggning 
Information om lager installerade i fjärrvärmenät eller i andra verksamheter och lager som enligt forskning 
kan passa i fjärrvärmenät samlades via informationssök online och genom personlig kontakt med personer 
med insikt i lagerdrift. Ett fåtal fall studerades mer ingående och andra studerades mer övergripande.  

2.3 Fas 3: Sammanställning 
I den tredje fasen sammanställdes kartläggningen och de framtagna parametrarna analyserades och 
jämfördes för de olika teknikerna. Resultat från kartläggningen användes som underlag för att ge svar på 
studiens centrala frågeställningar. Studien avslutades och konkluderades i och med denna fas. 
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3 Resultat 
I denna sektion presenteras resultatet från studien. Resultatet är uppdelat i sensibla, latenta och termokemiska lager där 
parametrarna från stycke 2.2.3 presenteras för varje installation som har hittats inom ramen för studien. Medelvärden för 
installationer inom respektive lagringsteknik jämförs sedan i grafer. För att sätta parametrarna i relation till nuvarande system 
jämförs de med parametrar för ackumulatortankar som därmed utgör referensobjekt i studien. Resultatdelen för sensibla lager 
inleds därför med en kortfattad översikt av ackumulatortankar, denna utgör inte en sammanställning av alla 
ackumulatortankar som finns, utan fungerar som en referens i studien. 

3.1 Sammanfattning kartlagda lager  
I  Figur 15 visas geografisk utbredning på de lager som kartlagts i studien. Sensibla installationer symboliseras 
av gula knappnålar, latenta av gröna och termokemiska av blå.  

  

  

Figur 15. Till vänster: Geografisk utbredning på kartlagda lager. Till höger: Kartlagda lager i Europa 

Som ses i bilden är majoriteten av de kartlagda lagren sensibla. Dock är ett antal latenta och termokemiska 
lager inte inkluderade då flera av de studerade fallen är försök och experiment och inte geografiskt bundna 
installationer. Från figuren framgår det att många av lagren som inkluderats i kartläggningen funnits i 
Tyskland, Danmark och södra Sverige. I Tabell 4 beskrivs de kombinationer mellan lagringskoncept och 
lagringsmetod som har sammanställts i kartläggningen. 
 

Tabell 4. Kartlagda kombinationer mellan lagringsmetod och lagringskoncept för de kartlagda lagren  

 Passivt Aktivt  
direkt 

Aktivt  
indirekt 

Sensibelt  X X 

Latent X  X 

Termokemiskt   X 
 
Som tabellen visar har endast passiva latenta lager påträffats. Sensibla lager är de enda inom kategorin aktiva 
direkta lager. Sensibla, latenta och termokemiska lager som är aktiva indirekta har kartlagds. 

3.2 Sensibla lager  
I Figur 16 visas en översiktsbild av sensibla lagertekniker som sammanställts i kartläggningen. Teknikerna 
kan delas in i tekniker där fasta material utgör lagringsmediet och tekniker där material i flytande form utgör 
lagringsmaterialet. I figuren presenteras även exempel på lagringstekniker. 
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Figur 16. Översikt av kartlagda sensibla lagringstekniker 

De olika teknikernas funktion kommer kortfattat presenteras nedan tillsammans med presentation av data 
för kartlagda lager inom respektive teknik.  
 

3.2.1 Referens - Ackumulatortank 
Ackumulatortankar är den vanligaste lagringstekniken för att möta dygnsvariationer i ett fjärrvärmenät [17]. 
Tekniken är fullt kommersialiserad och utgör i denna studie en referens för jämförelse med tekniker av lägre 
mognadsgrad. Enstaka installationer av ackumulatortankar är mindre intressanta i denna kartläggning till 
förmån för data av statistisk karaktär. Principen för vattenackumulering går ut på att vatten förvaras i en 
välisolerad behållare [43]. Tanken laddas när det finns ett överskott av värme och laddas ur då belastningen 
är högre än nätet i sig kan hantera. Under laddning fylls tanken med varmt vatten samtidigt som den töms 
på kallt vatten, under urladdning sker det motsatta. För ackumulatortankar i fjärrvärmenät ansluts det varma 
vattnet till fjärrvärmenätets framledning medan det kalla ansluter till nätets returledning. Se Figur 17 för en 
principiell bild av en ackumulatortank.  
 

 

Figur 17. Schematisk bild av en ackumulatortank 

I bilden symboliseras röd färg av varm vätska och blå av kall i syfte att beskriva fenomenet termisk skiktning, 
en princip som flera sensibla lager bygger på. Principen innebär att varm vätska flyter ovanpå kall vätska på 
grund av densitetsskillnader inom materialet. Ett lager där skiktning förekommer är mer värdefullt ur exergi-
perspektiv än ett lager med homogen temperatur [5]. Bra skiktning förekommer om temperaturdifferensen 
inom en volym är stor samtidigt som gränsskiktet mellan kall och varm del är litet [44]. Medelvärden för 
eftersökta parametrar för ackumulatortankar sammanställdes, fullständig data finns i Bilaga 2. Storleken på 
de tankar som sammanställningen utgörs av varierade mellan 160 och 47 000 m3. Medelvärden för tankarna 
[18], [45], [46] visade på en energitäthet på 0,046 MWh/m3 och en effekttäthet på 7,07 kW/m3. En 
sammanställning av medelinvesteringspris per kubikmeter resulterade i 1700 SEK/m3. Vilket ledde till ett 
uppskattat pris per installerad lagringskapacitet på 37 kSEK/MWh och 0,24 kSEK/kW. Medelvärden för 
energitäthet, effekttäthet och investeringskostnad med avseende på lagringskapacitet och effekt på de 
sammanställda tankarna finns presenterade i Tabell 5. 
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Tabell 5. Medelvärde för energitäthet, effekttäthet, investeringskostnad per installerad lagringskapacitet och investeringskostnad per 
installerad effekt för icke-trycksatta ackumulatortankar [18], [45], [46] 

Energitäthet 
[MWh/m3] 

Effekttäthet  
[kW/m3] 

Investering  
[kSEK/MWh] 

Investering 
[kSEK/kW] 

0,046 7,07 37 0,24 
 
De klassiska ackumulatortankarna används för utjämning av korttidsvariationer i fjärrvärmenät. Det finns 
dock ackumulatortankar som skiljer sig från detta i drift eller konstruktion, dessa är inte lika vanligt 
förekommande. I Tyskland används tankar gjorda av förstärkt betong, delvis nedbäddade i marken för 
säsongslagring av varmt vatten. Tak, väggar och i vissa fall även tankens nedre delar är isolerade. Väggarna 
i tanken kläs ibland med ett stålskikt för att garantera vattentäthet och minimera värmeförluster genom ång-
transport i väggarna. I detta arbete kommer den här typen av lager att kallas för Hetvattenlager [6]. De 
ackumulatortankar som tillsammans utgör medelvärden för energitäthet, effekttäthet och 
investeringskostnad i Tabell 5 är inte trycksatta och arbetar följaktligen med temperaturer under 100 °C. 
Det finns också Trycksatta ackumulatortankar som arbetar över atmosfärstryck vilket innebär att 
temperaturen på vattnet i tanken kan överstiga 100 °C [47]. I Tabell 6 presenteras lagervolym (V), 
lagringskapacitet (Q), urladdningseffekt (Q̇), investeringskostnad (Kinvestering), verkningsgrad (η), 
laddningstemperatur (Tin), urladdningstemperatur (Tut) och returtemperatur vid laddning (Tretur) för 
hetvattenlager och trycksatta ackumulatortankar. 
 

Tabell 6. Storlek, installerad lagringskapacitet och effekt, investeringskostnad, verkningsgrad och temperaturer för hetvattenlager och 
trycksatta ackumulatortankar 

Typ Plats Drift
-start 

V 
[103m3] 

Q 
[MWh] 

Q̇ 
[kW] 

I 
[kSEK] 

η 
[%] 

Tin 

[°C] 
Tut 

[°C] 
Tret 

[°C] 
 

Hetvatten
-lager 

Hannover, 
DE 

2000 2,75     8231A      [48] 

Hetvatten
-lager 

Hamburg, 
DE 

1996 4,5     11575A      [48] 

Hetvatten
-lager 

Friedrichs
hafen, DE 

1996 12     18374A      [48] 

Hetvatten
-lager 

Ackerman
nbogen, 
DE 

2007 6 480 2000 8720A 81 90 E  15 E [18] 

Trycksatt 
tank 

Ulm, DE  2,5 140 2800
0 

30806A   130 

E 
 70 E [18] 

Trycksatt 
tank 

Otaniemi, 
FIN 

 0,5 23 1000
0 

     [45] 

Trycksatt 
tank 

Solna  5,249C     38000B   130
D 

  [49] 

Plattbottn
ad tank m. 
flytande 
lock 

Demonstr
ations-
anläggning 

 6 36 5600
0 

  99    [18] 

A) Antagande om att investeringskostnaden diskonterats till publiceringsåret för studien där den 
presenteras. Vidare justering för inflation har gjorts från publiceringsåret till 2018 
B) Ingen information om publiceringsdatum, kostnad diskonteras till installationsår 
C) Total volym (2 tankar á 2150 m3 och ett expansionskärl på 949 m3) 
D) Angiven temperatur utan vidare specifikation 
E) Lagrets arbetstemperaturer (min-max) 

 
Inkluderade i Tabell 6 ovan är också en demonstrationsanläggning av en plattbottnad ackumulatortank med 
flytande lock. Hetvattenlager och trycksatta ackumulatortankar är inte med i sammanställningen för 
medelvärden för ackumulatortankar som presenteras i Tabell 5 utan presenteras enskilt då de 
konstruktionsmässigt skiljer sig från ackumulatortankar. 
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3.2.2 Akvifer  
Akvifer är naturligt förekommande grundvattenmagasin. Grundvattnet kan, tillsammans med omgivande 
massa som berg eller grus, användas som energilager. För detta behövs minst en varm och en kall brunn 
som utgör förbindelsen med grundvattenmagasinet. Ofta används akvifer för säsongslagring av kyla och 
värme då kyla utvinns ur kalla brunnar på sommaren och värme utvinns ur varma brunnar på vintern. De 
kalla brunnarna återladdas med avkylt returvatten från uppvärmning och vice versa. Det finns olika strategier 
och konfigurationer för akviferlager där den vanligaste är att lagret används för säsongslagring av både kyla 
och värme i samverkan med värmepumpar [50] [51]. Akviferlager är kommersialiserade energisystem i flera 
länder. De används främst i Nederländerna, Sverige, Kanada, Tyskland, Frankrike och USA [52]. En 
sammanställning (2007) visars att av 38 akviferlager i Sverige användes fyra för fjärrvärme. I dessa 
anläggningar utnyttjades värme och kyla i kombination med värmepumpar. I Nederländerna fanns år 2004 
runt 200 anläggningar där en stor del utnyttjades för kylningar av industriella processer men också 
uppvärmning och nedkylning av växthus [50]. Det finns studier där uppskattningar gjort om att 3500 till 18 
000 system kommer vara i drift i Nederländerna till år 2020 [52]. I Figur 18 visas en schematisk bild över 
brunnar i varm respektive kall sida. I figuren förekommer vertikal skiktning men även horisontell skiktning 
kan förekomma.  
 

 
Figur 18 Schematisk bild över brunnar i varm respektive kall sida i en akvifer [53] 

I Tabell 7 presenteras lagervolym (V), lagringskapacitet (Q), urladdningseffekt (Q̇), investeringskostnad 
(Kinvestering), verkningsgrad (η), laddningstemperatur (Tin), urladdningstemperatur (Tut) och returtemperatur 
vid laddning (Tretur) för de sammanställda akviferlagren. Notationer (A, B, C och så vidare) beskriver 
antaganden som gjorts för att uppskatta en viss parameter alternativt avvikelser från kartlagd parameter 
jämfört med beskrivna parametrar i 2 Metod. 
 

Tabell 7. Storlek, kapacitet, effekt, investeringskostnad, verkningsgrad och temperaturer för kartlagda akviferlager 

Plats 
Drift- 
start 

V 
[103m3] 

Q 
[MWh] 

Q ̇ 
[kW] 

Kinvestering 
[kSEK] 

η   
[%] 

Tin 

[°C] 
Tut 

[°C] 
Tretur 

[°C]  

Malmö 2001   2500   4 064H    
13 – 
15A  

[50] 
[54] 
[55] 

Arlanda  2009 2000 8363 B   53 599 55 
15-
28 A 

13 - 
18 A 

3 - 
11  A 

[56] 
[57] 
[58] 

Solna (SAS 
huvudkontor)  1987 800 1300 C   30 088   

8-15 
A 

8 - 15 
A 

2-12 

A [59] 
Berlin, DE 1999            70 D  [60] 

Rostock, DE 2000 20 271 E   1 856 H 56J    
[61] 
[62] 

Neubrandenburg, 
DE 2004   

 13550 

C      46 80   
[61] 
[63] 

Utrecht, NL 1991              [60] 
Gouda, NL 1998              [60] 
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Eindhoven, NL 2001  
27500 
F 17000      [51] 

Belgien 2000  1142 G 350I 7 561H  18 
15 - 
18  [64] 

A) Temperatur i brunn 
B) Medelvärde för utvunnen energi finns rapporterat, beräkning av lagringskapacitet med hjälp av 
verkningsgrad, följ resonemang i Exempel akvifer Arlanda 
C) Värde/ medelvärde inlagrad värme 
D) Maximal temperatur i varm brunn 
E) Medelvärde av inlagrad energi för år två och tre (år ett exkluderas p.g.a. avvikande värden) 
F) Siffror på maximalt levererad energi, ej vidare specificerat  
G) Medelvärde av utvunnen värmeenergi från lagret  
H) Antagande om att investeringskostnaden diskonterats till publiceringsåret för studien där den 
presenteras. Vidare justering för inflation har gjorts från publiceringsåret till 2018 
I) Urladdningseffektens medelvärde 
J) Beräknat m.h.a. inlagrad och utvunnen energi för år två och tre  

 
Som notationen F förklarar är innebörden av ”maximalt levererad energi” inte beskriven varför lagret i 
Eindhoven inte är inkluderat i de medelvärden som presenteras för akviferlager i Figur 26 och Figur 27 i 
slutet av detta avsnitt. Gällande lagret i Belgien är medelvärdet för utvunnen värmeenergi (notation G) 
rapporterat. Detta skiljer sig från den eftersökta parametern lagringskapacitet varför inte heller denna 
installation inkluderats i de medelvärden som presenteras i Figur 26 och Figur 27. 
 
Exempel akvifer Arlanda 
År 2009 invigdes akviferlagret belägen vid rullstensåsen Brunkebergsåsen i närheten av Arlanda. Den totala 
aktiva lagringsvolymen i Akviferen är cirka 2 miljoner kubikmeter varav cirka 30 % är vatten [56]. Akviferen 
används för att förse Arlandas byggnader med kyla under sommaren och samtidigt lagra värme för vintern. 
Under vintern används den lagrade värmen i flygplatsens markvärmesystem och som förvärme till 
ventilationsluft i byggnader [65]. Den varma sidan av akviferen laddas med 15 – 28 °C och urladdas från 18 
ner till 13 °C. Den kalla sidan laddas med 1 - 6 °C och laddas ur mellan 3 – 11 °C. Returtemperaturen vid 
laddning är för den varma sidan 3 – 11 °C och för den kalla sidan 13 – 18 °C [56]. Som Tabell 7 visar har 
temperaturer för den varma sidan sammanställts i kartläggningen.  
 
År 2015 utvanns 3,5 GWh värme och 4,4 GWh kyla från akviferen, för år 2016 var motsvarande siffror 4,7 
GWh för uppvärmningsändamål och 7,3 GWh för kyländamål [57]. År 2017 utvanns 5,6 GWh för värme 
och 5,7 GWh för kyla [56]. Medelvärdet för utvunnen värme per säsong blir 4600 MWh. Verkningsgrad för 
akviferen varierar men är generellt högre på den kalla sidan på grund av mindre värmeförluster till 
omgivningen. Ungefärlig verkningsgrad för den kalla sidan är 70 % medan verkningsgraden på den varma 
sidan är mellan 50 – 60 %. Som beskrivs i 2 Metod, eftersöks energilagringskapaciteten men i brist på den, 
värdet för inlagrad energi. I detta fall finns utvunnen energimängd och verkningsgrad rapporterade vilka 
tillsammans används för att uppskatta energilagringskapaciteten. Detta genom en omskrivning av ekvation 
11. Om en verkningsgrad på 55 % används blir enligt beräkningarna den inlagrade värmen 8360 MWh. 
 
Enligt uppgift fungerar driften av lagret mestadels bra. Ibland uppstår översvämningar i de nedsänkta 
brunnarna vilket leder till att tillhörande nedsänkt utrustning skadas. Det utfärdade miljötillståndet säger att 
akviferlagret skall drivas så att risken för att grundvattennivåerna sjunker eller höjs till nivåer som kan vara 
skadliga ska minimeras. Vidare ska samma vattenvolymer som bortförs från en sida av lagret tillföras den 
andra sidan av lagret, maximalt tillåtna volymer av vatten som får bortledas per år, timme och sekund följas 
och utströmning av vatten helt begränsas [56]. Investeringskostnaden för aviferen år 2008 var 50 miljoner 
kronor [58], i 2018-års penningvärde motsvarar detta 53,6 MSEK. Drift- och underhållskostnader 
uppskattas till 1,7 miljoner kronor per år [56].  
 
Drifterfarenheter och implementering 
En generell kommentar om akviferlagerdrift är att ett stort antal anläggningar har eller har haft driftproblem. 
De flesta av dessa har kunnat lösas med förhållandevis enkla medel då de ofta rört sig om igensättningar i 
brunnar orsakat av järnutfällning. På grund av detta har forskning haft stort fokus på hur geologiska, 
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hydrogeologiska och hydrokemiska data ska samlas för att kunna designa välfungerande system [50].  Nedan 
följer drifterfarenheter från specifika installationer. Hög tillgänglighet hos grundvattenbrunnarna 
rapporterades för akviferlagret i Solna fem år efter idrifttagning. Trots vissa problem har anläggningen 
kunnat drivas utan avbrott tack vare hög flexibilitet på grundvattensidan. Endast en brunn behövde rensas 
under de första fem åren. I en annan brunn förekom kapacitetsbegränsning på grund av läckage i en ledning 
som orsakade högt luftinnehåll i ledningen. På grund av onormalt slitage behövde vakuumpumpar bytas. 
Två brunnar läckte in vatten och måste byggas om för att skapa täta väggar och bottnar [59]. För 
demonstrationsanläggningen i Rostock där solvärme säsongslagras i en akvifer rapporterades en störning av 
driften då grundvatten tagit sig upp till markytan i en av de kalla brunnarna under laddning. En undersökning 
av brunnen visade blockerade delar vilket ledde till ett ökat tryck som i kombination med fel i anslutningen 
i brunnens rörsystem orsakade incidenten. Drift med 20 % lägre flödeshastighet var möjlig till dess att 
problemet åtgärdats genom rengöring och installation av nya rör i brunnen [62]. För akviferen i 
Neubrandenburg rapporteras 3 cykler utan några större problem [63]. För akviferlagret i Belgien rapporteras 
tre års drift utan tekniska problem. Vidare visar grundvattenanalys att en god balans av grundvattenvolymer 
infunnit sig. Vikten av långsiktig övervakning av akviferlager betonas så att de kan nyttjas under lång tid 
[64]. Akviferen i Malmö funktionstestades 2001 vilket visade att lagret och vattensystemet fungerade som 
planerat. Dock fanns en kortslutning i systemets distributionsledningar för fjärrkyla varför systemet inte 
utnyttjades till fullo under den första säsongen. Vidare problem med kylningen rapporteras för efterföljande 
säsong på grund av att begränsad mängd kyla kunnat lagras in under vintern då en värmepump krånglat [50].  
 
Inga erfarenheter från implementering av akviferlagren har hittats. Men vid anläggning krävs ofta prövning 
i en miljödomstol då grundvattensystem vanligtvis räknas som vattenverksamhet [66]. Det krävs också att 
det finns en akvifer i anslutning till systemet.  
 
Miljö och utsläpp 
Ett akviferlager påverkar miljön fysiskt, biologiskt och kemiskt. Fysisk påverkan handlar om lokala 
sänkningar av grundvattenytan vid brunnar där energiuttag sker och lokala höjningar av grundvattenytan vid 
brunnar där återföring av vattnet sker. Detta leder till risk för förändrad interaktion mellan ytvatten och 
grundvatten. Förändringar i grundvattenbalansen kan orsaka sättningar i markytan. I en öppen akvifer 
varierar vattenkemin med djupet och drift av akviferen (pumpning av vatten) leder till homogenisering av 
den kemiska gradienten. En risk med denna homogenisering är att eventuella föroreningar sprids till ett 
större djup vilket begränsar mängden oförorenat grundvatten som skulle kunna användas till dricksvatten. 
Vidare kan en ökad temperatur i en akvifer leda till ökade föroreningar då ämnens löslighet förändras med 
temperaturen [66]. Gällande utsläpp av växthusgaser leder akviferdrift i sig inte till några direkta utsläpp utan 
implementering av termiska energilager leder ofta till det motsatta, minskade utsläpp av växthusgaser. Dock 
spelar val av energislag till cirkulations- och eventuella värmepumpar roll. 

3.2.3 Borrhålslager  
I ett borrhålslager växlas kyla och värme med berggrunden genom att en vätska som cirkulerar i vertikalt 
borrade hål värmer eller kyler närliggande berg. Ofta sker detta säsongsvis vilket innebär att värme tas från 
berget under vintern och återinförs under sommaren [67]. Systemen delas in i öppna och slutna beroende 
på om värmebäraren är i direktkontakt med berget eller inte. I ett öppet system cirkulerar värmebäraren i 
direktkontakt med borrhålsväggarna till skillnad från värmebäraren i ett slutet system som befinner sig i rör 
placerade i borrhålen. Öppna system innebär bättre värmeöverföring till lagringsvolymen, dock blandas 
värmebäraren med grundvattnet varför det är viktigt att undersöka grundvattenkemin [68]. Det finns också 
kombinationer av öppna och slutna system vilket innebär att en så kallad liner installeras i borrhålen och 
utgör en barriär mellan borrhålsväggen och värmebäraren. Detta leder till att värmebäraren inte är i 
direktkontakt med berggrunden men att god värmeöverföringsförmåga ändå uppnås [69]. Ofta är 
lagervolymen hos borrhålslager större än 100 000 kubikmeter med ett 30-tal borrade hål. Dock finns flera 
svenska exempel på betydligt större lager, generellt blir lagren mer effektiva med ökad storlek. Antal borrhål, 
deras djup och avstånd till varandra beror på önskad lagringskapacitet samt geologin i området och bergets 
termiska egenskaper [70]. I Figur 19 visas en principiell bild av ett borrhålslager.  
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Figur 19. Principiell bild för borrhålslager [71] 

Bilden symboliserar urladdning av ett lager där den kalla värmebäraren leds in i borrhålen och värmas upp 
av omkringliggande berg för att, vid en högre temperatur, lämna borrhålen. I Tabell 8 presenteras lagervolym 
(V), lagringskapacitet (Q), urladdningseffekt (Q̇), investeringskostnad (Kinvestering), verkningsgrad (η), 
laddningstemperatur (Tin), urladdningstemperatur (Tut) och returtemperatur vid laddning (Tretur) för de 
borrhålslager som kartlagds i studien. 
 

Tabell 8. Storlek, kapacitet, effekt, investeringskostnad, verkningsgrad och temperaturer för kartlagda borrhålslager 

Plats 
Drift-
start 

V 
[103

m3] 
Q 

[MWh] 
Q ̇ 

[kW] 
Kinvestering  
[kSEK] 

η 
[%] 

Tin 

[°C] 
Tut 

[°C] 
Tretur 

[°C]  
Lund 2001 64D 300   1854H      [50] 

Köping  
2014, 
2017             

[72] 
[73] 

Karlstad 2014 922D            [74] 
Oshawa, CA 2004 1400            [19] 
Attenkirchen, 
DEH 2002 10 77   1769 H      

[75] 
[76] 

Drake Landing, 
CAG 2007 34 699A     49 

40-
65C     

[77] 
[78] 
[79] 

Emmaboda_ne
w 2018 323 3800 E 800 E 16552 FE 80E 

25-
55 E 

20-40 

E 
15-
45 E [80] 

Emmaboda_ol
d 2010 323 2375A 400 14152 70 E 

40-
55 40-42 

30-
45  

[81] 
[82] 
[80] 

AnnebergG 2002 60 765A     46 B 
27 -
42C    

[83] 
[84] 

Luleå 1983 120 2266A 500I 17117 45 
70 - 
80 35-55 

50-
65 [85] 

Braedstrup, 
DKG 2012 19 400 600I 2649 H 63 

50-
12C    

[86] 
[87] 

Neckarsulm, 
DE 

1997, 
1889, 
2001 63    10312 H   60   

[88] 
[89] 
[90] 
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En del av lagren i tabellen ovan är utformade som hybridlager då de, förutom borrhål, har vattentankar för 
korttidslagring.  I Attenkirchen är tankens volym 500 m3 och den är konstruerad under jord med omringande 
borrhål [89]. I Drake Landing används två vattentankar för korttidslagring med en gemensam volym på 240 
m3 [79]. På liknande sätt används två vattentankar i Crailsheim, dessa är 100 respektive 480 m3 [92]. Lagret 
i Braedstrup har två ståltankar med en total volym av 7500 m3 [87] och i Anneberg finns små varmvattenlager 
(0,75 m3) i alla bostadsenheter [83]. Alla dessa system baseras på solenergi i olika stor utsträckning. För 
Drake Landing beskrivs korttidstanken som en kritisk komponent då den kan hantera högre effekter än 
borrhålslagret. Borrhålslagret, å andra sidan, har mycket högre energilagringskapacitet [79]. Systemet i Drake 
Landing är speciellt då det uppnått en hög andel solbaserad energi, 97,6 % [77]. För systemet I Crailsheim 
förklaras korttidstankarna också viktiga för att kunna tillvarata höga effekter så att laddning till borrhålslagret 
sedan kan ske under en längre tid [91]. I Tabell 8 gäller siffrorna endast borrhålslagren. Värden för kapacitet, 
effekt, investeringskostnad, verkningsgrad och temperaturer inkluderar alltså inte korttidstankarna.   
 
Exempel borrhålslager i Emmaboda  
Ett högtempererat borrhålslager installerades vid Xylems produktionsanläggning i Emmaboda år 2010. 
Syftet med lagret var att ta tillvara på den restvärme som producerades vid tillverkningsprocessen, främst 
från anläggningens ventilationssystem och ugnar, och på så sätt kunna minska mängden inköpt fjärrvärme 
[94]. Anläggningsarbetet av borrhålen tog fem veckor istället för planerade tre veckor på grund av initial 
brist av kunskap, rengöring av borrhål och andra dröjsmål. Borrhålen funktionstestade under och efter 
installationen genom att vatten spolades igenom dem. På grund av sprickbildningar i berggrunden 
injekterades 33 av 140 hål med cement. Totalt anlades 140 stycken borrhål med en aktiv längd av 154 meter 
under en markyta på 56 x 40 m2 vilket leder till en total borrhålsvolym av 322 560 m3 [94]. Borrhålen är av 
en öppen design vilket innebär att värmebäraren är i direktkontakt med berget i borrhålen. Vid uppstart av 
lagret uppkom problem med gas i systemet och cirkulationsproblem. En avgasare installerades år 2011 för 
att åtgärda dessa problem [94]. Utöver implementering av avgasare har värmeväxlarna bytts, hittills har inga 
avlagringar setts. Planen var att arbetstemperaturerna i lagret skulle vara 40 – 60 °C men temperaturerna i 
lagret har inte uppnått förväntade 60 °C. Detta kan bland annat förklaras med att laddningstemperaturen 
har varit lägre än förväntat. Under laddning förväntades värmebäraren ha en stabil temperatur runt 60 °C 
men denna temperatur har endast uppnåtts under enstaka tillfällen [94]. Laddningstemperaturen har istället 
varierat från 40 – 55 °C och urladdningstemperaturen från ca 40–42 °C. Returtemperaturen vid laddning är 
ungefär 10 °C lägre än laddningstemperaturen. På grund av lägre lagertemperaturer har mindre energimängd 
än planerat kunnat utvinnas från lagret. Från 2010 till hösten 2018 har totalt 19 GWh tillförts lagret, av dessa 
har 1 GWh utvunnits [80]. Laddningseffekten är 850 kW medan effekten vid uttag är 400 kW. 
Verkningsgraden har uppskattad till 70 % även om den verkliga verkningsgraden varit svår att avgöra då 
urladdning inte skett som förväntat. Kostanden för anläggningen redo att tas i drift (år 2010) uppskattas 
vara kring 12 MSEK (miljoner svenska enkronor), detta värde inkluderar operatörer och konsulter, 
ledningar, teknikbyggnad med cirkulationspump och värmeväxlare. Konstruktionskostnaden uppgick till 11 
MSEK istället för de projekterade 10 MSEK vilket främst berodde på att borrning tog längre tid än förväntat 
och på grund av flera borrhål behövde injekteras. De första två åren var kostnader för tillsyn och underhåll 
höga, 1 MSEK, på grund av tekniska problem som behövde lösas. Dessa kostnader bör ses som tillägg till 

Crailsheim, 
DEG 2008 38 779A  5371 H 54 B    

[61] 
[91] 
[92] 
[93] 

A) Medelvärde tillförd värme 
B) Beräknad verkningsgrad under ett specifikt år (p.g.a. tillgängliga data) 
C) Lagrets arbetstemperaturer 
D) Beräknat med hjälp av information om antal borrhål och borrhålsdjup samt uppskattat värde på 4 
meter mellan borrhålen   
E) Teoretiskt värde, ej baserat på driftdata 
F) Investeringskostnad för Emmaboda_old inklusive investeringskostnad för värmepumpsystem 
G) Energisystemet har vattentank för korttidslagring 
H) Antagande om att investeringskostnaden diskonterats till publiceringsåret för studien där den 
presenteras. Vidare justering för inflation har gjorts från publiceringsåret till 2018 
I) Urladdningseffektens högsta värde 
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investeringskostnaden av lagret [81]. Om dessa kostnader adderas till kostnaderna för konstruktion och 
arbetskraft under konstruktionsarbetet och diskonteras till 2018 blir investeringskostnaden strax över 14,2 
MSEK [40]. De ekonomiska bidrag som Xylem fick har inte beaktats i beräkningen då de faktiska 
kostnaderna är intressant i kartläggningen.  
 
År 2018 installerades värmepumpar i anläggningen så att den lagrade energin i berget ska kunna nyttjas. Med 
detta system förväntas lagringskapaciteten uppgå till 3800 MWh. Laddningstemperaturen förväntas variera 
mellan 25 – 55 °C under året med en returtemperatur vid laddning ca 10 °C lägre än laddningstemperaturen. 
I värmepumpssystemet beräknas urladdningstemperaturen vara 20 – 40 °C och verkningsgraden för lagret 
80 % då lägre lagertemperaturer innebär lägre förluster mot omgivningen. Effekten under laddning och 
urladdning är beräknad till 800 kW. För beräkning av investeringskostnaden av den nya anläggningen 
adderades kostanden för värmepumparna (2,4 MSEK) till investeringskostnaden för borrhålslagret [80]. 
Detta ledde till en total investeringskostnad på 16,6 MSEK. Dock är detta värde inte vad Xylem betalade, 
men för att få ett rättvist värde i kartläggningen inkluderades den ursprungliga investeringskostnaden för 
anläggningen.   
 
Drifterfarenheter och implementering  
Huvudsakliga utmaningar med anläggningen i Emmaboda beskrivs ovan. I borrhålslagret i Luleå uppstod 
cirkulationsproblem. Detta på grund av luft som frigjordes från vattnet och den uppvärmda berggrunden. 
En pump installerades för att få bort luften från rörsystemet och lösa cirkulationsproblemet. Bortsett från 
detta har driften av lagret endast inneburit mindre problem och har följaktligen utgjort en pålitlig komponent 
av värmesystemet. Det huvudsakliga problemet har istället varit värmepumparna som endast utnyttjade 20 
% av den inlagrade energin [85].  Gällande lagret i Anneberg finns rapporter som konstaterar att det arbetar 
som tänkt [83]. Dock hittades läckage i borrhålens U-rör (rör för värmebärare i borrhålen) vilket ledde till 
att alla U-rör fick bytas [84]. Men även om borrhålslagret funktion möter förväntningarna visar driftdata 
från utvärdering av hela energisystemet lägre värden, speciellt för andelen solbaserad energi, än vad som 
uppskattades då systemet designades. Extra energikonsumtion krävs för uppvärmning och 
varmvattenberedning bland annat på grund av höga värmeförluster i distributionssystem och underenheter, 
urladdning av enhetslager nattetid och temperaturförluster över värmeväxlare [83]. För lagret i Braedstrup 
konstateras att prestanda och drift fungerar som förväntat och att tekniken är pålitlig [87]. Dock har lagret 
lägre verkningsgrad än beräknat (63 % istället för 74 %) vilket huvudsakligen förmodans bero på att lagret 
är i uppstartsfas och inte nått stabilt läge [86]. För anläggningen i Neckarsulm rapporteras att några mindre 
problem med lagret uppstått. Ett slamfilter installerades då korrosionsavlagringar hittades i 
distributionsledningarna. Då lagret är direkt kopplat till distributionssystemet måste igensättningar i 
borrhålsvärmeväxlarna förhindras [95].  
 
Förutom de implementeringserfarenheter som beskrivs från anläggning av lagret i Emmaboda finns 
information från borrning av lagret i Braedstrup. Denna tog 14 veckor, vilket är 9 veckor mer än planerat, 
på grund av oväntat hårda marklager som förekom i ¼ av lagret. Inga övriga problem rapporteras för 
konstruktionsarbetet [87]. 
 
Miljö och utsläpp 
Uppvärmning av berggrunden påverkar mikro-faunan i området. Vid 70 °C dör bakterier och vid 
temperaturer under 45 °C förändras bakteriefaunan [96].  Då temperaturerna återgår till ursprunglig 
temperatur på berggrunden återhämtar sig även bakteriefaunan. Forskningsprojekt har visat att en 
temperaturökning inte leder till ökad bakterietillväxt [82]. Anläggning av borrhål kan leda till att grundvatten 
förorenas med saltvatten. Antingen på grund av genomträngning av havsvatten där borrning i havsnära 
berggrund innebär hög risk eller då fickor med gammalt saltvatten i jord eller berg påträffas vid borrning 
[96]. Även om grundvattennivåer generellt inte påverkas mycket av borrhål kan intilliggande 
dricksvattenbrunnar få sjunkande vattennivå på grund av förändringar som uppstår i den hydrauliska 
gradienten vid borrning i berg [96] [82]. Eventuella läckage av etanollösningar som ibland används som 
värmebärare ger ingen allvarlig miljöpåverkan då de inte upptas av levande organismer och bryts snabbt ned 
vid kontakt med syre eller bakterier i marken. Dock stannar denatureringsmedlen som tillsätts värmebäraren 
kvar i marken längre innan de bryts ner. Själva anläggningsarbetet kan också leda till utsläpp av slamhaltigt 
borrvatten, även buller och avgaser från den utrustning som används har en negativ miljöpåverkan [97]. 
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3.2.4 Bergrumslager 
Varmt vatten lagras i bergrum där omgivande berg utgör magasinväggar. Lagringstemperaturen är vanligen 
60 – 90 °C men bergrummen kan också användas för säsongslagring av kyla i form av snö [97]. Under kalla 
kriget utvecklades bergrum för lagring av petroleumprodukter som en beredskapsåtgärd. Idag avvecklas 
många av dessa [98]. Bergrumslager är förknippade med stora investeringar [97]. Dock kan befintliga 
oljebergrum saneras och användas som energilager [99]. I Figur 20 visas en principiell bild av ett 
bergrumslager.  

 
Figur 20. Skiss av ett bergrumslager [53] 

Termisk skiktning är en princip som ofta nyttjas i bergrumslager vilket är fallet i bilden ovan. Ofta sker då 
laddning och urladdning på olika positioner i bergrummet för att bevara skiktningen. I Tabell 9 finns 
lagervolym (V), lagringskapacitet (Q), urladdningseffekt (Q̇), investeringskostnad (Kinvestering), verkningsgrad 
(η), laddningstemperatur (Tin), urladdningstemperatur (Tut) och returtemperatur vid laddning (Tretur) 
presenterad för de bergrum som kartlagts. 
 

Tabell 9. Storlek, kapacitet, effekt, investeringskostnad, verkningsgrad och temperaturer för kartlagda bergrumslager 

 
Exempel bergrumslager i Storvreta  
År 1983 startade driften av ett solfångarfält med tillhörande bergrum för säsongslagring av värme i 
Storvretas fjärrvärmesystem utanför Uppsala. Bergrummet ligger beläget 30 – 60 meter (hjässa – botten) 
under markytan och är fyllt med grundvatten. Det är av en öppen konstruktion, vilket betyder att det inte 
finns några tätande barriärer för grundvatten förutom hjässan som är förstärkt med betong. Bergsrumslagret 
har en händelserik historia sedan driftstart då driftstrategier ändrats, primärenergikälla har skiftat och lagret 
stått oanvänt under flera år (1997 - 2005). Idag används det av Vattenfall Värme Uppsala för lagring av 
varmvatten i fjärrvärmenätet. Förlusterna i bergrummet har varit ett ämne som fått mycket uppmärksamhet 
då de långt överskred prognostiserade nivåer. Flera olika teorier fanns om detta men ingen kunde helt säkert 
bevisas. Hur som helst minskade förlusterna allteftersom lagret användes och resultaten rörde sig mot 
prognosen [100]. För bibehållen skiktning i lagret installerades teleskoprör för laddning och urladdning. 
Genom information från temperaturgivare kunde dessa ställas på rätt höjd i lagret vid laddning och 
urladdning. Dock har funktionen på dessa varit behäftade med en del problem. Teleskopen manövrerades 
med tryckluft vilket ledde till att varm och fuktig luft skadade ventilerna i rören. Då teleskoprören placeras 

Plats 
Drift- 
start 

V 
[103m3] 

Q 
[MWh] 

Q ̇  
[kW] 

Kinvestering 
[kSEK] 

η 
[%] 

Tin 

[°C] 
Tut 

[°C] 
Tretur 

[°C]  
Storvreta/ 
Lyckobo  

1983 
100 2000 10000 42517   85 

65-
70 45 

[100] 
[101] 

Oxelösund 
1988 

200 7200A 4600   91 82  
[99] 
[102] 

Avesta 
(trycksatt) 

1980 
15 750 10000   65 115B   [99] 

A) Medelvärde av årlig inladdad energimängd (1991 och 1992) 
B) Rapporterad maximal lagertemperatur 
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på fel plats i lagret skadas skiktet mellan det varma och kalla vattnet. Intresset för bergrumslagret svalnade 
och då ansvariga personer gick i pension upphörde uppföljningen av lagret helt under några år. År 2000 
såldes anläggningen av Uppsala Energi till Vattenfall. Samma år togs beslut om att inte använda solfångarna 
utan Vattenfall valde att satsa på bioenergi. Detta ledde till nya driftstrategier och prognoser för 
bergrummets prestanda. Omstruktureringar i organisationen gjorde dock att de nya strategierna inte riktigt 
följdes och problem att se loggade mätdata ledde till att utvärdering av driftstrategin blev problematisk [100]. 
Idag fungerar driften i stort sett bra och driftkostnaderna är låga. Laddningstemperaturen är 85 °C och 
urladdningstemperaturen 65 – 70 °C. Som lägst är returtemperaturen vid laddning 45 °C. 
Lagringskapaciteten beräknas vara mellan 1,5 – 2 GWh. Urladdningseffekten är 10 MW [101]. 
 
Drifterfarenheter och implementering 
Förutom de drifterfarenheter som presenteras för Storvreta ovan finns vissa rapporterade drifterfarenheter 
för lagren i Oxelösund och Avesta. Bergrumslagret i Oxelösund hade, innan det konverterades till 
energilager, använts som oljebergrum. Lagret är numera nedlagt men i Byggforskningsrådets rapport som 
släpptes 1993 konstateras att energilagret fungerade drifttekniskt bra, även om nyttjandegraden var låg. Ett 
problem var ökande koncentration av salter/joner i vattnet i bergrummet då avhärdningsfiltret var 
otillräckligt. Risk för beläggning på värmeväxlare fanns i och med detta [102]. Ett senare konstaterande var 
att konverteringen av bergrummet till energilager fungerade som tänkt men att driften fungerade dåligt. 
Dels, användes för stora pumpar vilka behövde strypas för att få rätt trycksättning. Detta begränsade 
tillgänglig effekt. Vidare fanns problem med skiktningen i lagret då temperaturerna tenderade att bli allt för 
utjämnade [99]. Det som finns rapporterat angående driften av det trycksatta bergrumslagret i Avesta är att 
temperaturskikningar inte följde en gradient vilket försvårade urladdningen [99]. 
 
Miljö och utsläpp 
Någon direkt utvärdering av miljöpåverkan från bergrumslager har inte hittats. Dock finns en studie som 
bland annat utreder miljörisker av UTES-system. UTES står för Underground Thermal Energy Storage vilket 
inkluderar bergrumslager även om studien främst fokuserades kring akviferlager och borrhålslager. Fyra 
riskområden för UTES konstateras: hydrologiska, termiska, kemiska och mikrobiologiska. Hydrologiska 
risker relaterar till grundvattenpåverkan där grundvattennivåer, flödeshastigheter och zoner för upptag av 
dricksvatten inkluderas. Termisk påverkan handlar om effekter av värmeutsläpp till omgivningen. Kemisk 
påverkan exemplifieras med förorenade utsläpp från läckande system, vilket för närvarande inte är känt. 
Hittills finns lite information om risker för mikrobiologisk påverkan på grund av UTES. Dock konstateras 
att grundvattnets mikrobiella kvalitet både är värdefull och sårbar [103]. Då uttjänta oljebergrum saneras för 
att användas som energilager finns miljömässiga risker. Dessa risker innefattar bland annat förorening av 
grundvatten på grund av utlakning av petroleumrester i sprickor kring bergrummet, spridning till ytvatten 
och atmosfären samt att personal utsätts för hälsoskadlig exponering av petroleumkolväten [98]. 

3.2.5 Groplager 
Groplager innebär lagring av varmt vatten i ett utgrävt schakt i marken där omgivande mark isolerar och 
stabiliserar [6]. En schematisk bild på ett groplager visas i Figur 21. 

 

Figur 21. Schematisk bild över ett groplager [53] 

I bilden visas 1) omgivande mark, 2) vattendiffusionstät gummimatta, 3) och 4) varmt respektive kallt vatten 
i skikt och 5) ett flytande lock. Locket har en betydande roll gällande värmeförluster till omgivningen. 
Maximal temperatur på vattnet i lagret begränsas av lockets isolering och tätningsskikt vilka idag klara av 
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90-gradigt vatten. Groplager kan göras över 1 000 000 m3 stora och befintliga gropar såsom stenbrott eller 
grustag kan användas. In och urladdning av lagret sköts med pumpar placerade på olika nivåer [53]. 
 
Grusvattengropar liknar groplager i sin konstruktion men skiljer sig från groplager då lagringsmaterialet 
utgörs av grus och vatten tillskillnad från groplager där lagringsmaterialet endast består av vatten. 
Blandningen av grus och vatten har lägre värmekapacitet än rent vatten. På grund av olika värmekapacitet 
hos lagringsmaterialen behöver grusvattengropar vara ungefär dubbelt så stora som groplager för att lagra 
samma energimängd [6]. I Tabell 10 presenteras lagervolym (V), lagringskapacitet (Q), urladdningseffekt 
(Q̇), investeringskostnad (Kinvestering), verkningsgrad (η), laddningstemperatur (Tin), urladdningstemperatur 
(Tut) och returtemperatur vid laddning (Tretur) för kartlagda groplager och grusvattengropar.  
 

Tabell 10. Storlek, kapacitet, effekt, investeringskostnad, verkningsgrad och temperaturer för kartlagda groplager 

 

Plats 
Drift- 
start 

V 
[103m3] 

Q 
[MWh] 

Q ̇ 
[kW] 

Kinvestering 
[kSEK] 

η 
[%] 

Tin 

[°C] 
Tut 

[°C] 
Tretur 

[°C]  

Lambohov 
1979 

10 700   17 998 64A 95B  30 B 
[104] 
[105] 

Studsvik, DK 1980 0,64            [106] 

Vojens, DK 
2015 

200         80 B   
[107] 
[18] 

Ottrupgård, DK 
1995 

1,5 43,5 390 2432C   60B  35 B 
[108] 
[109] 

Marstal 
(sunstore 2), 
DK 

2003 

10 638 6510 7241C   90B  35B [109] 
Marstal 
(sunstore 4), 
DK 

2012 

75 5 640 
10 
000D 26 969C 64 

77-
88 B  

13-
20 B 

[110] 
[87] 

Dronninglund 
(Sunstore 3), 
DK 

2013 

60 5 270 
27 
000D 23 585C 86 

86-
89 B  

10-
12 B 

[110] 
[18] 
[86] 
[111] 
[87] 

Lyngby, DK 1983 0,5            [6] 
Herlev, DK 1991 3            [112] 

Stuttgart, DE 
(grusvattengrop) 

1984 

1,05     2373C      

[91] 
[113] 
[61] 

Chemnitz, DE 
(grusvattengrop) 

1995/2000 

8     7563 C      

[91] 
[113] 
[61] 

Eggenstein, DE 
(grusvattengrop) 

2008 

4,5     5252 C      

[91] 
[60] 
[89] 

Augsburg, DE 
(grusvattengrop) 

1997 
6,5            [61] 

Steinfurt, DE 
(grusvattengrop) 

1999 

1,5     4669 C      

[91] 
[113] 
[61] 

A) Beräknat med hjälp av förluster och lagerkapacitet 
B) Lagrets arbetstemperaturer (max/ min) 
C) Antagande om att investeringskostnaden diskonterats till publiceringsåret för studien där den 
presenteras. Vidare justering för inflation har gjorts från publiceringsåret till 2018 
D) Urladdningseffektens högsta värde 
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Exempel groplager i Dronninglund, Danmark 
I och med att Dronninglund Fjernvarme beslutade att ersätta naturgas med förnybara resurser inleddes en 
förstudie för ett groplager kombinerat med ett solfångarfält. Målet var att täcka 50 % av den årliga 
energiproduktionen till fjärrvärmenätet med solenergi. Efter positiva resultat från förstudien gick Energy 
Technology Development and Demonstration Programme (finansieras av den Danska staten) in för att ge bidrag till 
detaljerad design, lager, rörledningar, värmeväxlare och ett styrsystem för anslutna produktionsenheter. 
Gällande platsen för ett groplager är det önskvärt om grundvattennivån är under nivån för ett groplagers 
botten. Dessa förutsättningar fanns vid en övergiven grusgrop där groplager, solfångarfält och 
teknikbyggnad med rör, pumpar och värmeväxlare installerades [114]. Efter ett anläggningsarbete som 
pågick från mars till oktober 2013 enligt plan driftsattes lagret år 2014. Sedan dess lagras energi från 
anläggningens solfångarfält till groplagret vilket har fungerat som planerat. Vattenpölar avlägsnas 
kontinuerligt från gropens lock och vatten kan också förekomma i isoleringen, kanske på grund av att vatten 
från locket läcker genom ventiler avsedda för ventilation. Detta utgör dock inga större problem. Årliga 
dykinspektioner av groplagret sker där klart vatten och inga tecken på rost har rapporterats [87]. Den 
maximala temperaturen i lagret har varierat mellan 86 - 89 °C och den minimala temperaturen mellan 10 - 
12 °C, detta från år 2014 till 2016. Under dessa år varierade lagerkapaciteten från 5100 MWh som minst till 
5500 MWh som mest och lagrets verkningsgrad mellan 78 – 91 % [115]. Returen från fjärrvärmenätet är ca 
40 °C men innan återledning till lagret används energi i returen som värmekälla i en värmepump vilket 
resulterar i att temperaturen som leds till lagret är runt 10 °C [116].  
 
Drifterfarenheter och implementering 
Lagret i Ottrupgård konstruerades avsiktligt med vattenläckage genom gropens lertätning så att denna inte 
skulle spricka. Dock har läckaget varit större än förväntat så lagret helt tömdes på vatten efter några års drift 
varför ytterligare tätning fick appliceras [109]. För groplagret i Lambohov uppenbarade sig problem med 
lagret tidigt. Värmeförlusterna var nästan tre gånger större än förväntat då lagret inte var tillräckligt tätt och 
då isoleringen blivit fuktig. Andra bidragande orsaker till förlusterna var stora temperaturskillnader mot 
omgivningen. Vidare har filter satts igen på grund av för hög lufttillförsel till vattnet vilket försämrat 
kapaciteten på systemet [105]. För Marstal (Sunstore 2) utgjorde vattenformationer ovanpå gropens lock ett 
problem då de växte sig stora och tyngde ned locket. Efter två år hittades ett läckages i locket. Detta ledde 
till att isoleringen fylldes med vatten och både mineralull och frigolit blev så blöta att materialets isolerande 
kapacitet i stort sett försvann. Då locket öppnades upp framkom det att fuktspärren inte var intakt varför 
lösningen beslutades att inte användas i framtiden [109]. För det senare groplagret i Marstal (Sunstore 4) 
rapporteras att driften från 2012 till 2017 fungerade bra frånsett några mindre problem som krävde åtgärd. 
Vid dykinspektion av lagret ett år efter idrifttagning hittades rost. Denna hade uppstått på grund av 
galvaniserad metall i kontakt med järn och organiskt material i vattnet vilket möjliggjorde bakteriell 
korrosion. För att åtgärda detta höjdes pH-värdet och den galvaniserade metallen ersattes. Vidare var 
värmeväxlaren mellan lagret och energisystemet ineffektiv på grund av slam från vattnet i lagret. Som åtgärd 
rensades värmeväxlaren och ett filter placerades i dess inlopp. Två hål i den diffusionstäta gummimattan i 
groplagret upptäcktes vid de årliga dykinspektionerna, dessa har lagats av dykare. Sammanfattningsvis 
fungerar lagret som förväntat och tekniken verkar tillförlitlig. Tätning och isolering skulle dock behöva 
undersökas vidare [87]. 
 
Gällande implementering av groplager finns erfarenheter från Ottrupgård och de två lagren i Marstal. 
Konstruktionserfarenheter från lagret i Ottrupgård var att lertätningen både var dyr och svårhanterlig. På 
grund av regn under anläggningstiden blev fuktinnehållet i leran för högt varför arbetet flyttades från höst 
till sommar. Vidare visade sig också monteringen av gropens lock vara dyr och besvärlig då tätningsarbetet 
behövde utföras under locket [109]. Vid anläggning av Marstal (Sunstore 2) uppkom problem med 
hanteringen av den diffusionstäta gummimattan vid installation i gropen. Den svarta mattan expanderade i 
solen vilket bildade stora veck. Vid vattenfyllning av gropen krävdes därför samtidig sträckning av mattan. 
När gropen var helt fylld upptäcktes ett hål i mattan som fick tätas av en dykare [109]. Anläggningsarbetet 
av lagret i Marstal (sunstore 4) var komplicerad på grund av dåligt väder. Utgrävning, tätning, fyllning och 
konstruktion av lock behövde skjutas fram på grund av regn. Istället för att arbetet utfördes under 
sommar/höst 2011 blev det framflyttat till vinter/vår 2012 [87]. 
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Miljö och utsläpp 
Någon direkt utvärdering av miljöpåverkan från groplager har inte hittats. Spekulativt borde riskerna likna 
de som ovan beskrivs i 3.2.4 Bergrumslager. Då groplagren är belägna på ett lägre djup borde de beskrivna 
riskerna också vara mindre. Hur som helst är detta spekulationer. Som för de andra lagren gäller generellt 
att anläggningsarbete är behäftat med vissa utsläpp liksom drift av pumpar och annan mekanisk utrustning 
men att termiska lager ofta bidrar till ett effektivare energisystem och därmed minskade utsläpp. 

3.2.6 Placering av sensibla lager i system  
De kartlagda sensibla lagren har alla haft centrala placeringar i sina respektive energisystem, motsvarande 
placering A i Figur 14. Flera decentraliserade system har förekommit där lager försörjt särskilda byggnader 
eller områden med energi. Dock har dessa lager varit kopplade till energikällan. För de trycksatta 
ackumulatortankarna finns ingen information om placering.  

3.3 Latenta lager  
Latenta värmelager befinner sig i utvecklingsfas varför de kartlagda lagren rör experiment, pilotanläggningar 
och studier, både mikro-, makroinkapslingar har hittats. Paraffiner, salter och salthydrater är vanligast 
förekommande bland de lager som har kartlagts. De flesta organiska fasändringsmaterialen, till exempel 
paraffin, är kemiskt stabila och icke- korrosiva. Vidare uppvisar de liten benägenhet för underkylning, har 
hög fasändringsentalpi och är återvinningsbara. Nackdelar för organiska fasändringsmaterialen rör låg 
värmeledningsförmåga, stor volymförändring vid fasövergång och att de är lättantändliga. Oorganiska 
fasändringsmaterialen, till exempel salter, har både högre fasändringsentalpi och värmeledningsförmåga, 
vidare kostar de mindre, är återvinningsbara och svårantändliga. Den största nackdelen med oorganiska 
fasändringsmaterialen är att de korroderar de flesta metaller vilket leder till kortare livslängd och höga 
kostnader för underhåll och inkapsling. De kan också genomgå fasseparation och underkylning vilket 
påverkar fasändringsegenskaperna hos materialet [30]. I Tabell 11 presenteras lagervolym (V), 
lagringskapacitet (Q), urladdningseffekt (Q̇), investeringskostnad (Kinvestering), verkningsgrad (η), 
laddningstemperatur (Tin), urladdningstemperatur (Tut) och returtemperatur vid laddning (Tretur) för de 
kartlagda latenta lagren. Notera att volymen presenteras i kubikmeter och inte i 1000 kubikmeter som var 
fallen för de sensibla lagren (Tabell 6 - Tabell 10). I Tabell 11 finns tillägg av parametern Tff som beskriver 
fasändringstemperaturen för lagringsmaterialet. I tabellen har den engelska förkortningen för 
fasändringsmaterial använts, PCM – Phase Change Materials. Numreringen av latenta och termokemiska 
lager gjordes för att enklare kunna skilja olika installationer åt i fortsatt presentation och diskussion av 
resultat.  
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Tabell 11. Storlek, kapacitet, effekt, investeringskostnad, verkningsgrad och temperaturer för kartlagda latenta lager 

Typ 
V 

[m3] 
Q 

[MWh] 
Q ̇ 

[kW] 
Kinvestering 
[kSEK] 

η  
[%] 

Tin 

[°C] 
Tut 

[°C] 
Tretur 

[°C] 
Tff 

[°C]  

1. Utveckling 
organiskt PCM 0,3 0,0072A 3,4 A 64B  65 A 50 A  60 

[117] 
[118] 
[108] 

2. Pilot salthydrat 1,9 0,083 14     36 22C 32 29 
[119] 
[117] 

3. Salthydrat Boda 
Kvarn 1,1 0,11          48 

[120] 
[121] 
[122] 

4. Utveckling 
mobilt makro-
inkapslat  38D 2,3 350I     90 40C   [117] 
5. Salthydrat 
sporthall, Kinna 5 0,35           

[123] 
[124] 

6. Experiment 
paraffin, Turkiet 11,6   2,1E         

[50] 
[125] 

7. Mobilt lager 
salthydrat   2,5F  1055 B   90H  40H  [108] 
8. Moduler med 
salthydrater    0,013   10 B   70H  30H  [108] 
9. Organiskt PCM 0,2 0,006   20 B   70H  30H 58 [108] 
10. Solapplikation 
organiskt 
fasändringsmaterial 
(hydrokinon)   0,0137   179 B   187H  145H  [108] 
11. Simulering, 
högtempererat salt 22,5G 1,5 6000I        306 [126] 

12. Pilot salthydrat  1,6 0,12J     87    
28-
29 [127] 

A) Designvärden 
B) Antagande om att investeringskostnaden diskonterats till publiceringsåret för studien där den 
presenteras. Vidare justering för inflation har gjorts från publiceringsåret till 2018 
C) Temperaturen in i lagret vid urladdning 
D) Beräknat värde, standardmått för ISO - container med specificerad längd 
E) Laddningseffekt (urladdningseffekt ej tillgänglig) 
F) Övre värde inom ett presenterat intervall 
G) Inre dimensioner 
H) Lagrets arbetstemperaturer 
I) Urladdningseffektens högsta värde 
J) Designvärde 

 
Utöver de lager som presenteras i Tabell 11 har ett antal passiva lager där fasändringsmaterial installeras i 
väggar eller tak i byggnader för att utjämna temperaturvariationer påträffats. De eftersökta parametrarna har 
generellt varit svåra att hitta för de passiva lagren då resultat för dessa installationer presenterats i form av 
minskad energiförbrukning eller i form av temperaturutjämning. Experiment visar att fasändringsmaterial i 
byggnader kan öka den termiska trögheten och jämna ut dagliga temperaturfluktuationer [128] [129] [130]. 
Passiva lagers affärsmässiga lämplighet för fjärrvärmebolag kan ifrågasättas då dessa oftast installeras i 
fastigheter och därför borde passa fastighetsbolag bättre.  
 
Företagen Microtek Laboratories [131], PCM Products Ltd [132], Rubitherm Technologies GmbH [133] 
och Climator [134] arbetar med fasändringsmaterial för byggnader och/eller industriella processer. Företaget 
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Vesam arbetar främst med ventilationssystem men också med produkter för latent energilagring i systemet 
SmartPac [135]. De har produkter där makroinkapslat fasändringsmaterial i så kallade rods förvaras i 
containrar. Den största containern är 5 m3 och rymmer runt 1000 rods som tillsammans kan lagra 300–400 
kWh (60 – 80 kWh/m3). En tumregel för effektuttaget är enligt företagets VD Stig Högnäs 10 – 15 % av 
energimängden, i detta fall 30 – 60 kW (6 – 12 kW/m3). Investeringskostnaden ligger runt 750 - 
1 000 kSEK/MWh. Laddningstemperaturen är generellt 5 – 6 °C högre än fasändringstemperaturen och 
laddning (smältning) av stavarna går snabbare än urladdning (stelning), till exempel kan laddning ta fyra 
timmar och urladdning sju timmar. Tillsammans med det relativt höga priset som latenta lager innebär är 
inkapslingen en barriär för utbredning av tekniken. Enligt Stig Högnäs är inkapslingen av 
fasändringsmaterialet utmanade. De har saltbaserat fasändringsmaterial från Climator i sina produkter. 
Utvärdering av stålkapslar skedde men dessa visade sig vara för kostsamma varför man övergick till kapslar 
av plast. Om fasändringsmaterialet läcker skadas utrustning som värme- och cirkulationspumpar, plasten 
måste alltså vara helt diffusionstät liksom själva förslutningen av staven. Materialet som används vid 
inkapsling måste vidare klara cykling mellan lagrets arbetstemperaturer [124].  
 
Ett brittiskt konstruktionsbolag som bland annat arbetar med geo-energi vill förbättra effektiviteten på sina 
produkter. De har valt att satsa på latenta värmelager och arbetar nu med design av sin första installation. 
Enligt bolaget som har flera kunder i stora städer är latenta lager intressanta till stor del på grund av höga 
markkostnader. Efter att ha arbetat med tekniken ser de materialkostnader och marknadens medvetenhet 
som barriärer för utveckling.    
 
Exempel saltlagret i Boda kvarn  
Ett exempel på ett installerat aktivt latent lager (3. Salthydrat Boda Kvarn) är saltlagret i Östra Vingåkers 
hembygdsförening där spillvärme lagras för att täcka hembygdsgårdens uppvärmningsbehov [121]. Vid 
hembygdsgården finns ett vattenkraftverk där restvärme produceras till följd av generatordrift, denna 
värmekälla tillsammans med installerade solfångare och en värmepump bidrar med värme vid uppladdning 
av saltlagret. Restvärmen har en temperatur på 25 - 40 °C som värmepumpen uppgraderar till ca 50 °C. Från 
solfångarna levereras värme på minst 50 °C till lagret. Saltlösningen som utgörs av natriumacetat med 
additiver och vatten förvaras i tio stycken tankar på hembygdsgårdens välisolerade vind, totalt 1150 kg 
fasändringsmaterial. I varje tank är en rostfri stålslinga på 100 m nedsänkt, genom denna växlas värme mellan 
värmebärare och lagringsmaterial. Systemet togs i drift 2010 och efter installation av ventiler för att stoppa 
felaktiga flödesriktningar 2011 har systemet fungerat bra [120]. Tyvärr har en värmepump gått sönder varför 
saltlagret för närvarande inte nyttjas [122]. Saltlösningens fasändringstemperatur är 48 °C och vid lagring 
utnyttjas materialets fasändringsentalpi på 324 kJ/kg [120]. Grunddata från drift av energisystem inklusive 
lagret finns sparad men ingen utvärdering har gjorts efter 2012. Ett syfte med anläggningen var att undersöka 
hur många fasförändringar materialet klarar. Från april 2010 till juni 2012 hade materialet genomgått 75 
fasändringar. För att realisera energianläggningen har hembygdsföreningen fått ekonomiskt bidrag men 
mycket arbete med värmesystemet har kunnat uträttas kostnadsfritt av medlemmar i föreningen [120] [122]. 
 
Drifterfarenheter och implementering 
Drifterfarenheter från saltlagret i Boda kvarn beskrivs ovan. I Kinna rapporteras läckage av saltlösningen 
genom kapslarna varför lagret inte är i drift [124]. Resultat från en långsiktig utvärdering (12. Pilot salthydrat) 
av ett latent lager med kalciumklorid visar på tre års drift med hög energieffektivitet, minimalt underhåll och 
inget åldrande av fasändringsmaterialet [127]. 
 
Miljö och utsläpp 
För att latenta lagringssystem ska vara hållbara bör fasändringsmaterialet vara förnybart, giftfritt för 
människor och eko-systemet, säkert att hantera samt kostnadseffektivt [27]. Av dessa egenskaper påverkas 
miljön av om fasändringsmaterialet är förnybart och giftfritt för ekosystemet. Framställningsmetod, 
livslängd och hantering av materialet då det är uttjänt för lagring har betydelse för materialets miljöpåverkan. 
För de lager som sammanställts i Tabell 11 gäller följande: Kommersiellt framställt paraffin frigör skadliga 
toxiner vid bränning, är brandfarligt, cancerframkallande och icke-biologiskt nedbrytbart [136]. Salthydrater 
kan vara irriterande för hud och ögon [136] och har negativ påverkan på växtlighet om det släpps ut i naturen 
[137]. Det organiska fasändringsmaterialet hydrokinon (10. Solapplikation organiskt fasändringsmaterial 
(hydrokinon)) klassas som både hälsoskadligt och miljöfarligt [138].  
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Placering av latenta lager i systemet 
Latenta lager i kartläggningen förekommer inom fastigheter (placering D i Figur 14) i form av passiva lager. 
Ett flertal lager arbetar i små descentrala system, lagrens funktion i dessa har central karaktär vilket innebär 
att de är kopplat till produktionsenheten (placering A i Figur 14). En ny kategori i form av ett mobilt lager 
adderas i och med sammanställningen av latenta lager.  

3.4 Termokemiska lager  
Liksom latenta lager befinner sig termokemiska lager i utvecklingsfas varför kartläggningen innehåller 
pilotanläggningar, experiment och försök. Ämnen som förekommit i de kartlagda lagren är zeolit, 
litiumbromid, strontiumbromid, natriumhydroxid, kalciumhydroxid. Lagervolym (V), lagringskapacitet (Q), 
urladdningseffekt (Q̇), investeringskostnad (Kinvestering), verkningsgrad (η), laddningstemperatur (Tin), 
urladdningstemperatur (Tut) och returtemperatur vid laddning (Tretur) presenteras för de termokemiska lager 
som kartlagts i studien i Tabell 12. Som tabellen visar bygger majoriteten av processen på sorption. 
 

Tabell 12. Storlek, kapacitet, effekt, investeringskostnad, verkningsgrad och temperaturer för kartlagda termokemiska lager 

Typ 
V 

[m3] 
Q 

[MWh] 
Q ̇ 

[kW] 
Kinvestering 
[kSEK] 

η 
[%] 

Tin 

[°C] 
Tut 

 [°C] 
Tretur 

[°C]  
13. Öppet mobilt 
sorptions-system, 
(zeolit) 76A 4,6 244F 4882B  130   [139] 
14. Uppvärmning 
bostadshus 
(Vattenhaltigt LiBr)  0,5 0,085  6E 501BD  70 30  

[108] 
[117] 

15. Prototyp 
bostadshus. Reaktion 
fast - gas  
(SrBr2 – H2O) 1C 0,06  4       [140] 
16. Pilotanläggning 
fjärrvärme Berlin 
(Ca(OH)2)   10 1000     120  [141] 
17. Säsongslager 
sorption (NaOH)    2,5D   345 BD     [108] 
18. Mobilt lager 
sorption, industriell 
restvärme (zeolit)   9,2   4690 B     [108] 
19. Praktiska försök 
slutet 
adsorptionssystem  0,75   3    120 65–70  [142] 
20) Experiment 
uppvärmning slutet 
sorption (zeolit)   0,004         [143] 
21) Experiment, hög 
temperatur (Ca(OH)2) 0,045C  7,5F    590   [144] 
A) Beräknat värde, standardmått för ISO - container med specificerad längd 
B) Antagande om att investeringskostnaden diskonterats till publiceringsåret för studien där den 
presenteras. Vidare justering för inflation har gjorts från publiceringsåret till 2018 
C) Endast volym av reaktor 
D) Övre värde inom ett presenterat intervall 
E) Laddningseffekt (urladdningseffekt ej tillgänglig) 
F) Urladdningseffektens högsta värde 

 
Som Tabell 11 och Tabell 12 visar har enstaka exempel där laddningstemperaturerna varit högre än vad 
som förekommer i fjärrvärmenät inkluderats på grund av att få installationer hittats.  
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Exempel SaltX pilotanläggning i Berlin  
Då termokemiska lager har en låg mognadsgrad har inga kommersiella termokemiska lager lämpliga för 
fjärrvärmenät hittats. Företaget SaltX Technology [145] och forskningsinstitutet DLR Institute of 
Engineering Thermodynamics  [146] arbetar med termokemisk lagring. SaltX och Vattenfall installerar en 
fullskalig pilotanläggning som förväntas vara i drift i början på 2019. Tekniken från pilotanläggningen 
kommer utvecklas och förfinas för reduktion av storlek och kostnader för att sedan kommersialiseras. I 
pilotanläggningen som är belägen i Berlin kommer hydrering av kalciumoxid och dehydrering av 
kalciumhydroxid att ske. Termokemiskt kan 388 kWh/m3 lagras, med tillägg för sensibel energi förväntas 
energitätheten kring 600 kWh/m3. Totalt beräknas anläggningen ha en lagringskapacitet på 10 MWh med 
en effekt under laddning och urladdning på 1 MW. Enligt Christofer Rhén som arbetar med affärsutveckling 
på SaltX är kringutrustning begränsande för effekten då hydreringen och de-hydreringen är snabba 
processer. Lagret i Berlin kommer laddas då det finns överskott av el och laddas ut på fjärrvärmenätet vid 
behov. Dock är detta en ren testanläggning som kommer köras frikopplat från behov. Jämviktstemperaturen 
är ca 500 °C och temperaturen på materialet är under laddning 480 - 550 °C. Under urladdning är 
temperaturen på materialet från 525 ner till 60 °C. Under urladdning används fjärrvärmereturen för kylning 
(45 °C) där den värms upp till 120 °C för att sedan ledas ut på nätet igen. Den kemiska processen är helt 
reversibel men sensibla värmeförluster på 2–3 % förväntas förekomma [141]. Materialet har tidigare testats 
under 8000 cykler i en stillastående bädd, nu testas det i en rörlig bädd. Vad som sker med det förbrukat 
materialet (kalk med beläggning av kiselbaserade nanopartiklar) är inte helt bestämt men idéer på 
användningsområden finns, till exempel gipsskivor. Hittills har förbrukat material inte visat tecken på 
kontaminering från anläggningen.  
 
Drifterfarenheter och implementering 
Termokemiska lager är en teknik under utveckling varför drifterfarenheterna är begränsade till resultat från 
experiment och pilotanläggningar. Ett mobilt lagersystem med sorption av zeolit (13. Öppet mobilt sorptions-
system, (zeolit)) utvärderades under ett år då de transporterade energi mellan en sopförbränningsanläggning 
och en industri 7 km bort. Systemet uppnådde förväntade värden på energilagringskapacitet men inte på 
effekt på grund av felfördelning genom zeolitbädden. Ingen degradering av lagringsmaterialet kunde ses 
efter testperioden [139].  I ett experiment med ett soluppvärmt termokemiskt lager (19. Praktiska försök slutet 
adsorptionssystem) konstateras för låga temperaturer för effektiv desorption av materialet. Jämfört med 
testresultat utförda i laboratoriemiljö uppnås 30 – 40 % av energidensiteten. Efter 25 cykler visar materialet 
knappt någon fysisk påverkan och cyklisk stabilitet konstateras [142]. Vid test av ett termokemiskt lager med 
zeolit för uppvärmning i byggnader (20. Experiment uppvärmning slutet sorption (zeolit)) visade sig alla tester 
överensstämma med simuleringar av lagret [143]. I ett experiment med kalciumhydroxid (21. Experiment, hög 
temperatur (Ca(OH)2) visades ingen degradering av materialet efter 10 cykler. Reversibel omvandling av 77 % 
av materialet skedde vilket är lägre än vid tidigare analys. Anledningen tros vara förkolning av materialet 
under hantering men utreds vidare [144].  
 
Miljö och utsläpp 
Miljöpåverkan från termokemiska lager påverkas av hela lagrets livscykel men endast ett kort resonemang 
om själva lagringsmaterialen som finns i sammanställningen följer nedan. Litiumbromid är en saltlösning 
som inte anses ha någon påverkan på växthuseffekten och är endast farlig för människor vid direktkontakt 
[147]. Zeolit rapporteras ha låg miljöpåverkan och miljömässigt fördelaktig som energilagringsmedium då 
det inte är giftig och kan utnyttja vattenånga som absorberande ämne [148]. Natriumhydroxid är extremt 
frätande på hud och livsfarligt att svälja. Kalciumhydroxid kan vara frätande då det är en stark bas. Det kan 
användas för att neutralisera pH-värde i jordbruksmarker [149]. 
 
Placering av termokemiska lager i systemet 
Termokemiska lager i sammanställningen förekommer centralt (placering A i Figur 14), fastighetsnära 
(ospecificerat om det gäller i fastigheten eller inte) och som mobila lager.  
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3.5 Jämförelse av effekt- och energitäthet, kostnader, verkningsgrad och 
temperaturer 

I detta avsnitt jämförs parametrarna för de kartlagda lagren. I figurerna nedan representeras sensibla lager 
av gula staplar, latenta lager av gröna staplar och termokemiska lager av blå staplar. Ackumulatortankar 
representeras av svarta staplar. Staplarna presenterar medelvärden för lagringsmetoder eller lagringstekniker 
inom en viss lagringsmetod (sensibel, latent eller termokemisk) och baseras på värden från kartläggningen. 
Inom sensibla lager presenteras olika lagringstekniker (ex. akvifer, borrhål, groplager etc.), inom latenta lager 
har en uppdelning beroende på om fasändringsmaterial är organiskt eller inte gjorts. Detta på grund av att 
lager med oorganiska fasändringsmaterialen, vilka i huvudsak består av salter, har markant lägre 
investeringskostnader än lager med organiska fasändringsmaterial. För termokemiska lager har indelningen 
skett beroende på typ av reaktion: sorption eller kemisk reaktion utan sorption då principerna är fysikaliskt 
olika. Data för de olika parametrarna har inte funnits för alla kategorier varför en del figurer saknar 
information om vissa tekniker.  

3.5.1 Energitäthet 
I  Figur 22 presenteras medelvärden för energitäthet för ackumulatortankar samt sensibla, latenta och 
termokemiska lager.  
 

 
Figur 22. Energitäthet, medelvärde för ackumulatortankar, sensibla, latenta och termokemiska lager 

Som figuren visar är medelvärdet för energitätheten lägre för sensibla lager än för ackumulatortankar. 
Latenta lager har något högre energitäthet än ackumulatortankar och övriga sensibla lager. Medelvärdet för 
termokemiska lager är högst. I Figur 23 visas energitätheten för olika sensibla lagringstekniker, latenta lager 
grupperade med avseende på om fasändringsmaterialet är oorganiskt eller organiskt samt termokemiska 
lager kategoriserade beroende på om processen bygger på sorption eller kemisk reaktion.  
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Figur 23. Medelvärde av energitäthet för olika lagringstekniker 

Som figuren visar är energitätheten lägst för akviferlager (0,0065 MWh/m3), följt av borrhålslager (0,014 
MWh/m3) och högst för de termokemiska lagren som bygger på sorption (0,12 MWh/m3).   

3.5.2 Effekttäthet 
I Figur 24 presenteras medelvärdet för effekttäthet för sensibla, latenta och termokemiska lager samt 
medelvärdet för effekttätheten för ackumulatortankar. 
 

 

Figur 24. Medelvärde för effekttäthet för sensibla, latenta och termokemiska lager samt medeleffekttäthet för ackumulatortankar 

Som figuren visar är effekttätheten för ackumulatortankar och latenta lager högst och ungefär lika stora. 
Effekttätheten för termokemiska lager är något lägre och medelvärdet för sensibla lager utan 
ackumulatortank är lägst. Dock exkluderades ett latent och ett termokemiskt lager från sammanställningen 
då värdena för dessa var 30-40 gånger större än medelvärdet för de andra lagren. Dessa lager var inte heller 
verkliga installationer utan en studie (11. Studie. Högtempererat salt i Tabell 11) och ett experiment 
(21.Experiment, hög temperatur (Ca(OH)2) i Tabell 12). Däremot har de två lager där endast laddningseffekt 
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funnits tillgänglig inkluderats (6. Experiment paraffin, Turkiet i Tabell 11 och 14. Uppvärmning bostadshus 
(Vattenhaltigt LiBr) i Tabell 12). I Figur 25 presenteras medelvärdet av effekttätheten för sensibla 
lagringstekniker samt för latenta lager kategoriserade efter fasändringsmaterial och för termokemiska lager 
kategoriserade efter typ av reaktion. 
 

 

Figur 25. Effekttäthet för sensibla, latenta och termokemiska lagringstekniker 

Som figuren visar är effekttätheten högst för trycksatta ackumulatortankar (16 kW/m3). För 
ackumulatortankar, lager med organiska och oorganiska fasändringsmaterial samt termokemiska lager 
baserade på sorption är effekttätheten i samma storleksordning (5,7 – 7,4 kW/m3). För termokemiska lager 
med kemiska reaktioner är effekttätheten något lägre (4 kW/m3). För borrhåls-, bergrum-, grop och 
hetvattenlager är effekttätheten låg i jämförelse med övriga tekniker (<1 kW/m3).  

3.5.3 Kostnader 
I Figur 26 presenteras medelvärden av investeringskostnader per installerad lagringskapacitet för sensibla, 
latenta och termokemiska lager samt för ackumulatortankar. 
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Figur 26. Investeringskostnad per installerad lagringskapacitet för ackumulatortankar, sensibla, latenta och termokemiska lager 

Som figuren visar är kostnaderna för latenta och termokemiska lager markant större än kostnaden för 
ackumulatortankar (upp till 140 gånger större). I Figur 27 presenteras medelvärden för sensibla 
lagringsteknikers investeringskostnad per installerad kapacitet 

 

 

Figur 27. Medelvärde av investeringskostnad per installerad lagringskapacitet för de sensibla lagringsteknikerna ackumulatortank 
akviferlager, borrhålslager, bergrumslager, groplager, trycksatt ackumulatortank och hetvattenlager 

Investeringskostnaden per installerad lagringskapacitet är 37 kSEK/MWh för ackumulatortankar. Övriga 
tekniker har något lägre investeringskostnader (9 – 21 kSEK/MWh) med undantag för medelvärdet av 
trycksatta ackumulatortankar som är högre (220 kSEK/MWh). I Figur 28 presenteras investeringskostnad 
per installerad lagringskapacitet för latenta och sensibla lager. Bland de kartlagda termokemiska lagren fanns 
endast information för denna parameter tillgänglig för lager baserade på sorption.  
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Figur 28. Investeringskostnad per installerad lagringskapacitet för latenta lager baserade på organiska och oorganiska 
fasändringsmaterial och termokemiska lager med sorption 

Som figuren visar har organiska fasändringsmaterial högst investeringskostnad per installerad 
lagringskapacitet med ett medelvärde på 4300 kSEK/MWh. De oorganiska fasändringsmaterialen har ett 
medelvärde på 550 kSEK/MWh och de termokemiska på 1800 kSEK/MWh. Dessa värden är högre än för 
de sensibla tekniker som presenteras i Figur 27. Det ska dock tilläggas att värdena mellan de olika lagren 
varierade mycket för de latenta och termokemiska teknikerna vilket visas i Figur 29. 
 

 

Figur 29. Investeringskostnad per installerad lagringskapacitet för enskilda latenta och termokemiska lager 

Som figuren visar är det stor skillnad mellan de högsta och de lägsta investeringskostnaderna för latenta 
(400 – 13000 kSEK/MWh) och termokemiska lagren (140 – 5900 kSEK/MWh).  
 
I Figur 30 presenteras medelvärden för sensibla, latenta och termokemiska lagers investeringskostnad per 
installerad effekt samt för ackumulatortankar.  
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Figur 30. Medelvärden av investeringskostnad per installerad effekt för sensibla, latent och termokemiska lager samt för 

ackumulatortankar 

Som figuren visar har ackumulatortankar avsevärt lägre investeringskostnad (0,24 kSEK/kW) per installerad 
effekt än övriga sensibla lager (10 kSEK/kW). Latenta lager har ytterligare högre kostnad (18 kSEK/kW) 
och termokemiska lager högst investeringskostnad per installerad effekt (52 kSEK/kW). I Figur 31 visas 
medelvärden för investeringskostnaden per installerad effekt för olika sensibla lagringstekniker samt för 
organiska fasändringsmaterial och termokemiska lager med sorption. 
 

 

Figur 31. Medelvärden av investeringskostnad per installerad effekt för olika lagringstekniker 

Som figuren visar är värdet för termokemiska lager högst (52 kSEK/kW), följt av organiska 
fasändringsmaterial, akviferlager och borrhålslager och (18 – 23 kSEK/kW). Trycksatta ackumulatortankar, 
bergrumslager, groplager och hetvattenlager har lägre investeringskostnad per installerad effekt (1,1 – 4,4 
kSEK/kW) medan medelvärdet för ackumulatortankar är lägst (0,24 kSEK/kW) och därför inte syns i 
figuren. 
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3.5.4 Verkningsgrad 
I Tabell 13 presenteras intervall för verkningsgraden för de olika teknikerna 
 

Tabell 13. Sammanställning av verkningsgrader för de olika teknikerna 

Teknik Verkningsgrad 
Hetvattenlager 81A 
Trycksatta ackumulatortankar  99A 
Akvifer 46–56 
Borrhål 45–63 
Bergrum 65A 
Groplager 64–86 
Latenta lager  87A 
Termokemiska lager  - 
A) Endast ett rapporterat värde  

 
Som figuren visar är verkningsgraderna högst för trycksatta ackumulatortankar, hetvattenlager, groplager 
och latenta lager.  

3.5.5 Temperaturer  
Temperaturnivåerna skiljer sig mellan de olika installationerna men sammanfattningsvis är temperaturerna 
för de svenska akviferlagren relativt låga men urladdningstemperaturer från 8 - 28 °C. 
Urladdningstemperaturerna för borrhålslagren är 35 – 55 °C. För de lager med vatten som lagringsmaterial 
(bergrumslager, groplager och vattentankar) är temperaturerna generellt högre. Rapporterade övre nivåer 
för groplagers arbetstemperaturer är 60 - 95 och övre nivå av arbetstemperatur för rapporterat 
hetvattenlager 90 °C. Urladdningstemperaturerna för bergrumslager varierar mellan 65 och 82 °C. Med 
undantag för vissa högtemperaturlager är de rapporterade arbetstemperaturerna för latenta lager uppåt 90 
°C. Bland de kartlagda termokemiska lagren varierar urladdningstemperaturerna mellan 30 – 120 °C. 
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4 Diskussion 
I denna sektion diskuteras de parametrar som låg till grund för kartläggningen samt resultatet av studien.   

4.1 Lagringsteknikers lämplighet i fjärrvärmenät   
Termiska lager i fjärrvärmenät behöver ha olika egenskaper beroende på vilka funktioner lagret syftar till att 
fylla. Hög urladdningseffekt är viktigt för att möta korttidsvariationer i fjärrvärmenät. Idag möts dessa 
variationer vanligtvis med hjälp av ackumulatortankar varför effekttäthet och investeringskostnaden per 
installerad effekt kan jämförs med värden för denna teknik. 
 
I kartläggningen har trycksatta ackumulatortankar 120 % högre effekttäthet än icke-trycksatta 
ackumulatortankar. Övriga sensibla lager har markant lägre effekttäthet. Hetvattenlager, groplager och 
bergrumslager använder, liksom ackumulatortankar, vatten som lagringsmedium vilket inte borde innebära 
effektbegränsningar från lagringsmediet i sig jämfört med ackumulatortankar. Dock används flera av dessa 
som långtidlager vilket innebär voluminösa konstruktioner som implicerar lägre effekttäthet. Latenta lager 
baserade på oorganiska fasändringsmaterial har marginellt högre effekttäthet än ackumulatortankar, 4 %, 
och latenta lager baserade på organiska fasändringsmaterial har 19 % lägre effekttäthet jämfört med 
ackumulatortankar. Termokemiska lager har 15 - 43 % lägre effekttäthet.  
 
Bland lager med vatten som lagringsmedium finns ingen teoretisk skillnad i effekttäthet. Effekten justeras 
genom att massflödet av vatten som pumpas från lagret styrs och begränsas således av pumpens kapacitet. 
Den höga effekttätheten hos trycksatta ackumulatortankar beror på höga temperaturdifferenser och höga 
massflöden i kombination med liten lagervolym. Den relativt låga effekttätheten hos de installerade 
borrhålslagren stämmer överens med teorin då värmeöverföringen mellan berg och värmebärare är låg.  
 
Oorganiska fasändringsmaterial innehar risk för fasseparation och underkylning. Genom tillsatts av 
gelningsmedel till en salthydratblandning kan detta undvikas. Gelning innebär emellertid också att flödet av 
smält PCM hämmas vilket begränsar den konvektiva värmeöverföringen. Dock har oorganiska 
fasändringsmaterial generellt högre termisk konduktivitet än organiska material vilket påverkar 
värmeöverföringen positivt. Resultaten i denna kartläggning visar att latenta lager med oorganiska 
fasländringsmaterial har högre effekttäthet än latenta lager med organiska fasändringsmaterial. Dock är 
antalet latenta lager där effekttätheten kunnat kartläggas i denna studie mycket få, ett större underlag skulle 
ge ett mer tillförlitligt resultat. Samma resonemang för effekttätheten följer för termokemiska lager, få 
installationer har kartlagts. Resultaten visar att termokemiska lager med sorptionsprocesser har högre 
effekttäthet än de lagren som bygger på kemiska reaktioner. Detta kan tyckas förvånande med tanke på att 
sorptionsprocesser förutom motstånd i värmeöverföring innebär motstånd i massöverföring. 
  
Investeringskostnad per installerad effekt är lägst för ackumulatortankar. Trycksatta tankar har näst lägst 
investeringskostnad, 4,5 gånger högre än för de icke-trycksatta tankarna. För bergrum, groplager och 
hetvattenlager är kostnaderna 11 till 18 gånger högre, för övriga lager är kostnaderna ännu högre än så. 
Kartläggningen indikerar att det ekonomisk är svårt för alternativa tekniker att konkurrera med 
ackumulatortankar. Dock påverkas ackumulatortankars ekonomi av att tekniken är fullt kommersialiserad, 
kostnader för tekniker i utvecklingsfas kan förväntas minska allteftersom de stiger i mognadsgrad. Vidare är 
det svårt att avgöra vad som är kostnadsdrivande för en särskild lagringsteknik vilket innebär att ett lager 
skulle kunna ha högre effekt utan att investeringskostnaderna skulle påverkas nämnvärt.  
 
En annan funktion som termiska lager i fjärrvärmenät kan fylla är långtidslagring, till exempel mellan 
säsonger. Dessa lager behöver följaktligen kunna lagra stora mängder energi. Bland de kartlagda lagren har 
de sensibla installationerna högst lagringskapacitet, uppåt ett par gigawattimmar. De kartlagda latenta lagren 
med högst lagringskapacitet uppgår till några megawattimmar och de kartlagda termokemiska lagren med 
högst lagringskapacitet är uppåt tio megawattimmar. Detta kan antingen bero på att de latenta och 
termokemiska lagren befinner sig i utvecklingsfas och att flera installationer är pilotanläggningar och försök 
eller så kan det bero på att det finns tekniska svårigheter då dessa skall skalas upp. För att en lagringsteknik 
skall passa som ett långtidslager, vilka har få urladdningscykler per år, måste kostnaderna för lagret vara låga. 
Om ett sådant lager ska implementeras i bebyggd miljö är det bra med hög energitäthet. Groplager, trycksatta 
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ackumulatortankar, hetvattenlager, latenta lager baserade på oorganiska fasändringsmaterial och 
termokemiska lager har alla högre energitäthet än ackumulatortankar. Groplager och hetvattenlager har, 
liksom ackumulatortankar, vatten som lagringsmedium. En anledning till att de har högre energitäthet än 
ackumulatortankar är att flera av de kartlagda installationerna har ett större intervall mellan lagrets högsta 
och lägsta temperatur på grund av att värmepumpar utnyttjas i anläggningarna. Akviferlager, borrhålslager, 
bergrumslager och latenta lager baserade på organiska fasändringsmaterial uppvisar i denna kartläggning 
lägre energitäthet än ackumulatortankar. Latenta och termokemiska lager har enligt teorin högre energitäthet 
än sensibla lager. Resultatet av kartläggningen visar samma resultat för medelvärden av alla sensibla, latenta 
och termokemiska lager men att det finns variationer som inte följer mönstret inom de olika 
lagringsmetoderna. Även om sensibel värmelagring inte utgör den primära värmelagringsmetoden i latenta 
och termokemiska lager påverkas energitätheten av lagrets arbetstemperaturer vilka därför påverkar 
resultatet av kartläggningen.  
 
Vid jämförelse av investeringskostnad per installerad lagringskapacitet framgår det att borrhålslager har den 
lägsta kostnaden, 77 % lägre än ackumulatortankar. För akviferlager är investeringskostnaden 74 % lägre, 
för hetvattenlager 51 % lägre, för groplager 45 % lägre och för bergrumslager 43 % lägre. I en mycket 
förenklad överslagsräkning på hur många cykler som krävs för att en investering ska nå nollresultat baserat 
på konsumentens energipris på 0,9 kSEK/MWh förutsätts att lagrets verkningsgrad är 100 %, att alla 
kostnader förutom investeringskostnad kan exkluderas och att laget laddas med kostnadsfri energi. För 
borrhålslager, som har lägst investeringskostnad per installerad kapacitet, skulle det krävas tio fulla 
urladdningscykler för att investeringen skulle nå nollresultat, för akviferlager skulle det krävas 11, för 
hetvattenlager 20, för groplager 23 och för bergrumslager 24 cykler. För resterande lager är 
investeringskostnaden per installerad lagringskapacitet flera gånger högre, sex gånger högre för trycksatta 
ackumulatortankar, 50 gånger högre för termokemiska lager som bygger på sorption, 15 gånger högre för 
latenta lager med oorganiska fasändringsmaterial och 117 gånger högre för latenta lager med organiska 
fasändringsmaterial. Enligt tidigare fört resonemang kan det förväntas att investeringspriset för latenta och 
termokemiska lager sjunker då teknikerna stiger i mognadsgrad. För att dessa tekniker ekonomiskt ska kunna 
konkurrera med mindre komplexa lösningar där befintligt lagringsmaterial används för långtidslagring krävs 
förändrade ekonomiska förutsättningar. 
 
Med bakgrund av ovan, och utifrån parametrarna energitäthet och investeringskostnad per installerad 
lagringskapacitet skulle borrhålslager, akviferlager, hetvattenlager, groplager och bergrumslager kunna 
utgöra ett alternativ för långtidslagring i fjärrvärmenät idag.  
 
Borrhålslager har fördelar av lägst investeringskostnad och att lagringsmaterialet finns under markytan vilket 
leder till att ytan ovan lagret skulle kunna utnyttjas. Urladdningstemperaturer i borrhålslagren varierar mellan 
20 – 55 °C vilket är lågt jämfört med framledningstemperaturen i svenska fjärrvärmenät, förutsatt att ingen 
uppgradering av temperaturen görs. Dock skulle en decentraliserad placering bättre matcha dessa 
temperaturnivåer. Vidare kan de förväntade temperaturerna i nästa generations fjärrvärmenät passa bättre 
för borrhålslager. Verkningsgraden för verkliga installationer varierar från 45 % till 63 %. Vissa utmaningar 
har rapporterats både gällande drift och implementering av borrhålslager men det finns också anläggningar 
där dessa fungerat bra. För att undvika de ytterligare kostnader som förlängd implementeringstid eller 
driftproblem kan innebära bör lärdomar dras av tidigare genomförda projekt. 
 
Akviferlager har relativt låg energilagringskapacitet men också relativt låg investeringskostnad per installerad 
effekt. De urladdningstemperaturer som hittats bland de svenska akviferlagren har varierat mellan 8 – 28 °C 
vilket är lägre än nivåerna i fjärrvärmenät. Av den anledningen kan tänkas att akviferlager för långtidslager 
bättre passar i fjärrkylanät vilket denna studie inte behandlat.  
 
Hetvattenlager har högre energitäthet och lite högre investeringskostnad per installerad lagringskapacitet än 
borrhålslager och akviferlager. Arbetstemperaturer (15 – 90 °C) och verkningsgrad (81 %) har rapporterats 
för ett hetvattenlager, båda är relativt höga värden varför hetvattenlager skulle kunna passa i fjärrvärmenät. 
Hetvattenlager används vanligen för säsongsvis lagring men det finns storleksmässiga begränsningar i 
kombination med nackdelen att de byggs ovan jord och kräver värdefull yta i en stad.  
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Groplager har liksom hetvattenlager högre investeringskostnad och högre energitäthet än borrhålslager och 
akviferlager. Även passande arbetstemperaturer (10 – 90 °C) och relativt hög verkningsgrad (64 – 86 %) 
varför de skulle kunna passa för säsongslagring i fjärrvärmenät. Det finns även exempel på groplager som 
används både för kort- och långtidslagring vilket kan leda till att de ekonomiska utsikterna förbättras. Även 
för andra tekniker där vatten används som lagringsmedium borde möjligheter för användning för lång- och 
korttidslager finnas. Hur som helst kräver groplager stort utrymme vilket kan vara problematiskt i bebyggd 
miljö.  
 
Bergrumslager är belägna under marken vilket är en fördel. Dessa har lägre investeringskostnad per 
installerad lagringskapacitet än ackumulatortankar även om denna är högre jämfört med kostnaderna för 
borrhålslager, akviferlager, hetvattenlager och groplager. Vidare rapporteras höga urladdningstemperaturer 
(65 – 82 °C) vilket medför att dessa lager skulle passa centralt i fjärrvärmenät. Vissa miljömässiga risker är 
beskrivna för konvertering av gamla oljebergrum till energilager liksom riskområden kopplade till drift av 
UTES, dessa bör tas hänsyn till. 
 
Sammanfattningsvis anses borrhålslager, bergrumslager och groplager ha viss potential att passa för 
säsongslagring i fjärrvärmenät. Även hetvattenlager skulle kunna utgöra samma funktion men 
energilagringskapaciteten är lägre och behöver undersökas vidare. De vattenburna teknikerna skulle 
potentiellt också kunna användas för att möta korttidsvariationer om anordning för urladdning designas för 
tillräckligt höga effekter. Termokemiska lager är förlustfria under lagring varför de ofta lyfts fram som 
lovande alternativ som säsongslager. De ekonomiska parametrarna som presenteras i kartläggningen antyder 
dock att termokemiska lager behöver genomgå många cykler innan de återbetalats. För att begränsa 
återbetalningstiden behöver alltså flera cykler per år ske vilket innebär att effekten av den fördel som 
förlustfri termokemisk lagring innebär, begränsas av att säsongslagring idag inte är ekonomiskt 
konkurrenskraftigt. Därmed inte sagt att termokemiska lager inte kan fylla andra funktioner i ett 
fjärrvärmenät. Det är dock svårt att avgöra vilka med de underlag som tagits fram i denna studie. Detsamma 
gäller latenta lager, vidare utvärdering och ett mer omfattande underlag krävs för att kunna säga huruvida 
dessa lager kostnadsmässigt och funktionsmässigt skulle passa i fjärrvärmenät. 
 
För lager där höga urladdningseffekter krävs antyder kartläggningen att de övriga teknikerna har svårt att 
konkurrera med ackumulatortankar idag då de har markant lägre investeringskostnaden per installerad effekt 
än övriga tekniker samt markant lägre investeringskostnad per installerad lagringskapacitet än latenta och 
termokemiska lager. 

4.2 Felkällor och alternativa parameterdefinitioner 
Den mesta informationen till kartläggningen har hämtats från källor online, så som studier, webbsidor och 
artiklar. De sökta parametrarna för denna kartläggning har definierats för att sammanställningen ska 
innehålla samma information om de olika lagren. Detta är en förutsättning för att kunna utvärdera och 
jämföra lagren mot varandra. En möjlig felkälla, som dock är svår att uppskatta omfattningen av, är att 
parametervärden ofta angivits utan vidare definition i de använda källorna. Det finns möjligheter att samma 
eller liknande definition som i denna studie använts men det finns också risker för motsatsen. För att 
garantera att insamlad data svarar mot definierade parametrar skulle författare till respektive studier behövt 
kontaktas. En ytterligare generell felkälla utgörs av de fall där information om en viss parameter inte funnits 
tillgänglig och parametern kartlagts enligt en alternativ definition. Dessa avvikelser är markerade i de data 
som presenteras i Tabell 6 till Tabell 12.  
 
I vissa fall begränsas lagringskapaciteten av lagerkonstruktionen. Till exempel oväntat höga förluster eller 
materiella problem i latenta eller termokemiska lager, varför uppmätt driftdata istället för designvärde 
sammanställts. I andra fall har lagringskapaciteten begränsats av begränsningar i tillförd energimängd. 
Exempelvis vid lägre spillvärmetemperaturer än förväntat eller år med ovanligt lite sol, vilket inte har med 
lagrets prestanda att göra men påverkar lagringskapaciteten enligt den definition som använts. För vissa 
installationer har lagringskapaciteten funnits rapporterad, då har detta värde infogats i sammanställningen. 
För andra installationer har tillförd energi till lagret rapporterats, då har medelvärdet för tillförd energi per 
cykel fått representera lagringskapaciteten även om detta innebär att laddningsförluster exkluderas. Med 
andra ord är energitätheten inte sammanställd på samma sätt för alla lager, detta utgör en felkälla.  
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Även lagervolym krävs för att kunna beräkna energitätheten. Ett lagers volym definierades som volymen 
innanför ett lagers systemgräns då hela systemet och inte bara lagermaterialets volym bör beaktas. Ofta har 
”lagervolym” utan vidare specifikation angivits i referensmaterial varför definitionen av lagervolym inte direkt 
använts. I vissa fall har endast vissa lagerkomponenter, till exempel reaktorn för termokemiska lager angivits. 
Detta utgör en felkälla som borde elimineras i mer detaljerade studier av energitäthet.  
 
För parametern effekttäthet gäller samma resonemang som ovan för lagervolymen. För effekten togs beslut 
om att fokusera på urladdningseffekten. Detta med hänvisning till att kapning av effekttoppar är eftertraktat 
i fjärrvärmenät. För flera lagertekniker förändras urladdningseffekten under urladdningscykeln. I 
kartläggningen har det maximala värdet för effekten eftersökts. På grund av variationer i tillgängliga data har 
i vissa fall medelvärde kartlagts, detta har noterats i tabeller med data och utgör en felkälla. Hur länge den 
maximala effekten infinner sig har inte undersökts. Utvecklingen av urladdningseffekten under en 
urladdningscykel påverkar lagrets prestanda varför kartläggning av medeleffekten eventuellt skulle ha givit 
ett mer representativt värde för urladdningseffekten. För att fastställa magnituden av den felkälla som utgörs 
av att medelvärdet i vissa fall kartlagts och för att undersöka om max- eller medelvärde är mest representativt 
för urladdningseffekten krävs kunskap om hur urladdningseffekten förändras under en urladdningscykel 
vilket saknas i denna studie. För att kunna tillvarata tillgänglig energi är också laddningseffekten för ett lager 
viktig, varför denna bör undersökas innan beslut tas om implementering av en specifik teknik.  
 
Under workshopen ansågs livscykelkostnaden relevant för termiska lager. Kostnadsaspekten är avgörande 
för en tekniks utbredning och livscykelkostnaden representerar de kostnader som tillhandahållande av ett 
lager är behäftade med under hela lagrets livslängd. Information för investering-, drift- och skrotkostnader 
eftersöktes därför för lagren. Hur som helst visade sig denna information svår att hitta, kanske för att 
ekonomisk information kan vara känslig att dela, varför beslut togs om att endast kartlägga 
investeringskostnaderna. Undersökning av livscykelkostnader utgör fortsatt arbete. Investering i ett termiskt 
lager kan innebära att en alternativ investering, till exempel i en spetslastpanna eller utbyggnad av nätet, kan 
undvikas. De olika kostnaderna bör jämföras vid utvärdering av termiska lagers kostnadseffektivitet. 
 
I den här studien har verkningsgraden i flera fall beräknats genom förhållandet mellan utvunnen energi i 
och inlagrad energi. För att denna beräkning ska representera verkningsgraden krävs att urladdningscyklerna 
är fullständiga vilket inte kan garanteras för de data som presenteras. 
 
Laddningstemperatur och returtemperatur vid laddning för ett lager ger dels en indikation på var i ett 
fjärrvärmenät ett lager kan passa och det hänger ihop med lagrets laddningseffekt. Urladdningstemperaturen 
ger information om förluster i exergi som skett under lagring. Så som laddningstemperatur, 
urladdningstemperatur och returtemperatur vid laddning definierades finns vissa skillnader mellan passiva 
och aktiva, direkta och indirekta lager. För passiva lager hade lagertemperaturen passat bättre då omgivande 
temperaturer sällan regleras. För aktiva direkta och aktiva indirekta lager blir skillnaden att förluster över 
värmeväxlaren inkluderas för indirekta lager vilket inte är fallet för direkta lager där värmeväxlare inte 
används. Den största utmaningen har dock varit att hitta värden på de eftersökta parametrarna. De tre 
eftersökta temperaturerna har sällan rapporterats fullständigt och information om endast någon av dessa 
ger begränsad bild över lagrets funktion. 
 
Drifttillgänglighet sammanställdes kvalitativt för de installationer där den rapporterats. Dock fanns 
begränsad information om drifttillgängligheten för flera installationer. Detta kan ge en skev bild då ett lager 
men flera rapporterade driftproblem egentligen inte behöver ha fungerat sämre men att driftproblemen 
rapporterats mer utförligt. Vidare bör ett lagers installationsår beaktas. Ett exempel är projektet Sunstore 
där de första groplagren hade flera driftproblem men där kunskap samlades under projektets gång varför 
det senast konstruerade lagret fungerar mycket bättre än dess föregångare. I ett sådant fall kan man anta att 
den senaste designen skulle användas vilket mest troligt skulle leda till att många problem från de tidigare 
utformningarna skulle undvikas. För att få en bättre bild av drifttillgängligheten behövs mer detaljerade 
studier om just denna. Den bild som skapats om drifttillgänglighet för olika tekniker i denna studie innehåller 
informationsluckor vilket gör att det blir svårt att jämföra de olika teknikerna. Hur som helst kan resultatet 
ge en indikation på utformningar att undvika och områden som kräver utveckling.  
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Information om miljö och utsläpp som en viss teknik är behäftad med sammanställdes övergripande för 
teknikerna och inte för enskilda installationer. Ingen vidare definition om vilka aspekter för miljö och utsläpp 
som söktes gjordes. På grund av detta har resultaten för sensibla, latenta och termokemiska lager olika 
karaktär. Vid intresse av att kartlägga någon särskild miljöaspekt bör vidare studier utföras. För att utförligt 
beskriva miljöpåverkan från lagren bör livscykelanalyser utföras. Hur som helst skulle sådana vara för 
omfattande för denna studie.  
 
Parametern implementering rörde dels var i systemen de olika lagren installerats. Samt hur installationen 
gått och särskilda krav som ställs på omgivningen för att en viss teknik skall passa. Parametern utvärderades 
ytligt och fördjupande studier krävs för fullständig kartläggning. 
 
I studien har ackumulatortankar utgjort en referens och slutsatser har dragits utifrån hur olika tekniker har 
förhållit sig till parametervärden för ackumulatortankar. Liksom för de andra teknikerna innehåller 
medelvärden för ackumulatortankar endast ett urplock av befintliga tankar varför dessa värden inte ska ses 
som allmängiltiga. Att avgöra om en viss teknik passar för lagring i fjärrvärmenät kan inte helt göras genom 
jämförelse med ackumulatortankar då endast fåtal parametrar jämförts. Men denna jämförelse kan ändå ge 
en indikation på övriga teknikers potential då de antingen måste uppfylla och överträffa 
ackumulatortankarnas funktion i fjärrvärmenätet eller bidra med andra kvalitéer.     

4.3 Vidare arbete  
Det finns många delar i detta arbete som kan utvecklas för att få en mer detaljerad kartläggning. En 
fullständig ekonomisk analys för olika lagringstekniker innehållande lagrens livscykelkostnad med markpris 
inkluderat och en jämförelse mellan investering i termiska lager och investering i andra utbyggnationer av 
fjärrvärmenätet som kan undvikas genom ett lager skulle vara värdefull. Vidare krävs livscykelanalyser för 
relevanta lagringstekniker för att kunna utvärdera lagren miljöpåverkan fullständigt.  
 
För ett bättre underlag finns mycket arbete att göra gällande utvärdering av befintliga lager då en uppfattning 
är att flera installationer utvecklas och utvärderas under ett par år men att få långtgående utvärderingar är 
gjorda. 
 
I ett större perspektiv handlar vidare arbete om att utvärdera och utveckla särskilda tekniker genom 
pilotanläggningar och fullskaliga implementeringar. Säsongslager är mycket sällsynta i svenska fjärrvärmenät 
idag men skulle potentiellt kunna bidra till bättre resursutnyttjande. Vidare undersökning av potentiella 
tekniker för säsongslagring och deras eventuella nytta utgör fortsatt arbete. För latenta och termokemiska 
lager handlar vidare arbete delvis om utvärdering om vilka typer i form av material, inkapsling och 
reaktionstyp som är lämpliga för olika positioner i fjärrvärmenät.  

4.4 Slutsatser  
Följande slutsatser är baserade på den kartläggning som gjorts av termiska lager installerade i verkliga system.  
 
För de kartlagda lagren kan följande konstateras: 

• Sensibla lager är vanligast förekommande och utgörs i regel av voluminösa konstruktioner med 
höga absoluta värden för lagringskapacitet centralt i systemen 

• Latenta lager förekommer främst i form av experiment och pilotanläggningar, dessa har lägre 
energilagringskapaciteter och volymer än de sensibla lagren och förekommer mestadels centralt 
men också inom fastigheter 

• De kartlagda termokemiska lagren består till stor del av experiment och pilotanläggningar, dessa har 
också lägre volym och lagringskapaciteter än de sensibla lagren 
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För sensibla, latenta och termokemiska lager jämfört med ackumulatortankar gäller följande:  

• Energitätheten för groplager, trycksatta ackumulatortankar och hetvattenlager är högre än för 
ackumulatortankar. Övriga sensibla tekniker har lägre energitäthet än ackumulatortankar 

• De sensibla teknikerna har lägre effekttäthet än ackumulatortankar med undantag för trycksatta 
ackumulatortankar som har högst effekttäthet 

• Bland de sensibla lagren är investeringskostnaden per installerad lagringskapacitet lägre för 
akviferlager, borrhålslager, bergrumslager och hetvattenlager än för ackumulatortankar 

• Investeringskostnaden per installerad effekt är generellt lägre för sensibla lager, med undantag för 
akvifer- och borrhålslager, än för latenta och termokemiska lager. Jämfört med ackumulatortankar 
har alla övriga lager markant högre investeringskostnad per installerad effekt 

• Latenta lager har liknande energi- och effekttäthet som ackumulatortankar 

• Investeringskostnaden per installerad lagringskapacitet är högst för latenta lager, flera gånger högre 
än för ackumulatortankar. Stor skillnad mellan latenta lager baserade på organiska 
fasändringsmaterial (högre) och oorganiska fasändringsmaterial (lägre) förkommer 

• Termokemiska lager uppvisar de högsta värdena för energitäthet. Effekttätheten för termokemiska 
lager är lägre än effekttäthet för ackumulatortankar. De lager som är baserade på sorption har högre 
energi- och effekttäthet än de lager som baseras på kemiska reaktioner utan sorption 

• Termokemiska lager har mångfalt högre investeringskostnad per installerad effekt och 
lagringskapacitet än ackumulatortankar 

 
För potentiella tekniker för termisk lagring i fjärrvärmenät har studien påvisat följande: 

• För lager där höga effekter efterfrågas är ekonomiskt konkurrenskraftiga alternativ till 
ackumulatortankar idag tveksamma då dessa har lägst investeringskostnad per installerad effekt och 
vidare låg investeringskostnad per installerad kapacitet 

• Borrhålslager, groplager och bergrumslager anses ha potential att passa som långtidslager i 
fjärrvärmenät då de har relativt låga investeringskostnader per installerad lagringskapacitet och höga 
lagringskapaciteter. Groplager och bergrumslager skulle eventuellt också kunna passa för 
topplastutjämning då lagringsmediet är vatten vilket teoretiskt kan uppnå höga urladdningseffekter. 
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[100]  C. Åsberg, ”Solvärme med säsongslager i Lyckebo - Utredning avvärmeförluster och 
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miljonprogramsbostäderna vid Vaniljgatan,” CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, 
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Bilaga 1: Utvärdering av parametrar 
Parameter Grön  

= 3 poäng 
Gul  
= 2 poäng 

Röd  
= 1 poäng 

Poäng- 
summa 

Effekttäthet 10 3 2 38 
LCC-kostnad 9 5  37 
I och urladdningstemperaturer 6 5  28 
Systemintegration 7 2  25 
Implementering 5 2 2 21 
Drifttillgänglighet d.v.s. frekvens av driftstörningar 
och stopp 1 6 5 20 
Returtemperatur från lagret vid laddning 5 1  17 
verkningsgrad på lagret 1 6 2 17 
Investeringsrisk 2 5 1 17 
Acceptans hos allmänheten 2 2 4 14 
Kommersialiserbarhet 1 4 2 13 
Reglerbarhet 1 1 8 13 
Temperaturflexibilitet 3 2  13 
Monitorering av lagret  3 6 12 
Ägarskap, vem äger lagret och vem driftar, 
industri/bostadsbolag mm   11 11 
Energidensitet vid i och urladdning 1 4  11 
Växlingstid, hur lång tid det tar att gå från i och 
urladdning 1 3  9 
Teknisk livslängd 1 2 1 8 
Skalbarhet, utbyggbarhet, flexibilitet i storlek   7 7 
Berggrundskrav, placeringsflexibilitet, fotavtryck, 
tekniska möjligheter 1 1 2 7 
Emissioner till recipient   2 2 
Antal laddcykler för PCM   1 1 
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Bilaga  2: Ackumulatortankar  
Information som använts för att beräkna medelvärden för ackumulatortankar presenteras i Tabell A och 
Tabell B nedan  

 Tabell A. Storlek, maximalt energiinnehåll, maximal effekt samt temperaturer för ackumulatortankar 

Plats 

Tankens 
storlek 
[1000 
m3] 

Temp. 
toppen 
/botten 
av tanken 
[°C] 

Max 
energiinnehåll 
[MWh] 

Max 
effekt 
[kW] 

Effekttäthet  
kW/m3 

Energitäthet 
MWh/m3 

All information i tabellen från [45] 
Stockholm 45 100 50 1200   0,0267 
Helsingborg 35 100 50 1600   0,0457 
Norrköping 35 100 50 1500   0,0429 
Uppsala 30 100 50 1200   0,04 
Eskiltstuna 26 100 50 1100   0,0423 
Västerås 25 100 50 950   0,038 
Linköping 40 100 50 900   0,0225 
Umeå 18 100 50 850   0,0472 
Borlänge 7,8 100 50 320   0,0410 
Karlskoga 7 100 50 200   0,0286 
Munkfors 4,5 100 50 180   0,04 
Kalmar 2,6   125   0,0481 
Bollnäs 2,5   70   0,028 
Västerås 2,3 100 50 110   0,0478 
Fagersta 2 100 50 90   0,045 
Tranås 2 100 50 85   0,0425 
Vantaa 20 97 45 948 90000 4,50 0,0474 
Oulu 16 98 53 758 80000 5,00 0,0474 
Naantali 15   710 82000 5,47 0,0473 
Helsinki 10 98 45 421 120000 12,00 0,0421 
Helsinki 10 98 45 421 120000 12,00 0,0421 
Lahti 10 93 50 474 40000 4,00 0,0474 
Kouvola 10 96 50 474 70000 7,00 0,0474 
Hämeenlinna 10 98 50 421 50000 5,00 0,0421 
Hyvinkää 10 98 50 474 50000 5,00 0,0474 
Maarianhamina 4 98 50 200   0,05 
Turenki 1   40   0,04 
Pietarsaari 1   47   0,047 
Valkeakosi 0,45   29   0,0644 
Saarijärvi 0,32   20   0,0625 
Ålesund 7 100 70 207   0,0296 
Esbjerg 47 98 51 2500 424000 9,02 0,0532 
Herning 35 90 50 1600 200000 5,71 0,0457 
Kobenhavn 22 115 65 1200 165000 7,50 0,0545 
- 22 115 65 1200 165000 7,50 0,0545 
Odense 12 95 47 670 310000 25,83 0,0558 
Horsens 8 91 43 445 40000 5,00 0,0556 
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Randers 5,5   140 33000 6,00 0,0255 
Skjern 3,2 98 38 220 12000 3,75 0,0688 
Horsens 2 100 48 120 13000 6,50 0,06 
Fugleberg 0,44 100 40 26   0,0591 
Stege 0,16 100 50 8,7   0,0544 
- 0,16 100 50 8,7   0,0544 
- 0,16 100 50 8,7   0,0544 

Medel icke trycksatta    7,07  0,046 
 
 

 Tabell B. Kostnadsinformation för ackumulatortankar 

Plats 
Investering* 

Mkr (år) 

Investeringsvärde 
nutid  

[Mkr 2018] 

Stl. 
[1000 
m3] 

Investering/ 
kubikmeter 
[SEK/m3] REF 

Hässleholm 35 (2018) 35 15 2333 [46] 
Karlskrona 25 (2010) 27 21 1190A [150] 
Filborna, 
Helsingborg 40 (2011) 42 40 1000B [151] 

Kalmar 24 (2007) 27 22 1091C [152] 
Ryaverken 
Borås 60 66 37 1622C [153] 

Uddevalla 13 (2007) 15 10,1 1287C [154] 
Danmark 25 (2002) 30 20 1250A [155] 
Potsdam  120 41 2930 [18] 
Medelvärde investeringspris per kubikmeter [SEK/m3]: 1700  
* Kostnadsinformation uttryckt som ”Värde” för de olika installationerna. Antagande om att detta står i 
paritet till investeringskostnaden för installationerna 
A) Investeringskostnad inkluderar: ackumulatortank, design, fullständig utrustning, isolering och yttre 
hölje 
B) Investeringskostnad inkluderar: Ackumulatortank, design, fullständig utrustning, isolering, yttre hölje 
och anslutande ledningar från ackumulatorn till fjärrvärmenätet 
C) Investeringskostnad inkluderar: Ackumulatortank, design, fullständig utrustning, isolation och yttre 
hölje, dock utan grund 
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When choosing a blend (i.e., a mixture made of two or more components) as a PCM, ensuring 
no phase separation1 with robust phase change and consistent storage density over an 
extensive number of cycles is crucial. To guarantee no phase separation and thus such a robust 
cyclic phase change, the first step is to investigate the blend system’s phase diagram (i.e., 
temperature vs. composition of the blend system). Thereby, a composition (i.e., the proportion 
of each component in the particular blend system) can be identified, either as PCM-ideal (i.e., 
ideally fulfilling the requirements for a robust PCM), or as unsuitable as a PCM. Binary blends 
(i.e., blends made of two components) are the simplest of blends. Herein, how a PCM can be 
chosen in a blend-system by investigating its phase diagram is exemplified. This is done along 
several generic binary phase diagrams between two components A and B with PCM-
interesting compositions, compiled in Figure 1. All these binary systems in Figure 1 are 
completely miscible in liquid state, but have varying degrees of miscibility in solid-state. These 
system’s solid-state miscibility is also an important aspect, to predict their existing PCM-
suitable compositions, and hence is concisely discussed here. 

 
1 Phase separation occurs in a PCM when the materials in equilibrium have different weights (i.e., compositions, 
if it is a blend), therefore making the different material to separate in bulk-scale. This in unfavorable in a PCM as 
it affects the functionality of the TES system negatively. 
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Figure 1. Generic phase diagrams of binary blends containing congruent melting solid solutions (CCS) in (a) and (b), congruent melting 
compounds (CC) in (c) and (f), eutectics (E) in (c), (d), (e) and (f), and peritectics (P) in (c) and (f) (adapted and constructed based on (Lane, 
1983), (Abhat, 1981), (Hugh & Hiroaki, 1992), (Mullin, 1993) and (International, 2012)). 

 

CONGRUENT MELTING COMPOSITIONS: CONGRUENT MELTING SOLID SOLUTIONS (CSS) OR 
CONGRUENT MELTING COMPOUNDS (CC) 

The most PCM-ideal compositions are the congruent melting compositions. A congruent 
melting composition is one in which all the solid and the liquid phases in equilibrium have 
the same composition (Lane, 1983). Congruent melting could occur in two different ways, by 
forming: 1) a congruent melting compound, or 2) a congruent melting solid solution (CSS) 
(Lane, 1983). Congruent melting compositions are the most PCM-ideal as they will not phase 
separate, even upon supercooling (Lane, 1983).  

A congruent melting solid solution is found in each phase diagram in Figure 1 (a) and (b), 
denoted with a CSS each. As shown, this could be forming a temperature maximum (as in 
Figure 1 (a)) or a temperature-minimum (as in Figure 1 (b)). The system in Figure 1 (a) is 
completely miscible in solid-state, while the system in Figure 1 (b) has some solid-state 
immiscibility at lower temperatures, as the shaded phase region in red indicates. 



Congruent melting compounds are found, e.g. in the systems such as in Figure 1 (c) and (f) 
respectively, denoted with CC. Here, the system in Figure 1 (c) is partially miscible in solid-
state, whereas the system in (f) is completely immiscible in solid-state. 

EUTECTIC COMPOSITIONS (E) 

Eutectics are another PCM-interesting composition in a blend system, which occur in blend 
systems undergoing numerous phase change behaviors, as shown in Figure 1 (c), (d), (e) and 
(f), denoted with E. Eutectics are also PCM-ideal, as long as they do not supercool2 (Lane, 
1983). Eutectics are not congruent melting compositions (Lane, 1983), (Callister, Jr., 2007). 
However, eutectics solidify in an intimate mix of immiscible solid phases at microstructural 
level, with the total composition of this intimately mixed solid structure being the same as the 
liquid in equilibrium (Lane, 1983). Unfortunately, eutectics will always phase separate, if 
they undergo supercooling. This is because, with supercooling, the total composition of the 
eutectic sold becomes different to that of the liquid, and thus the denser phase settles, causing 
phase separation. Therefore, a supercooling eutectic is always unsuitable as a PCM. 
Interestingly, eutectics are the most abundant type of PCM-interesting compositions found 
within among blends (Lane, 1983). In Figure 1, the systems (c) and (d) are only partially 
miscible in the solid-state, whereas the systems in (e) and (f) are completely immiscible in the 
solid-state. 

PERITECTIC COMPOUNDS (P) 

Peritectic compounds, simply referred to as peritectics, also occur in blend systems often, as 
shown in the generic phase diagrams in Figure 1 (c) and (f), denoted with P. Peritectics are 
incongruent melting compositions (Lane, 1983), (Callister, Jr., 2007), (Porter & Easterling, 
1992), and inherently undergo supercooling causing phase separation and thus are 
unsuitable as PCMs (Lane, 1983). Peritectics solidify through a process called coring, forming 
an increasingly higher melting point core surrounded by lower melting point solid layers. This 
thus requires the solidifying material at the peritectic composition to be cooled further and 
further below the expected freezing point, to complete solidification (Lane, 1983). Peritectics 
undergo nonequilibrium freezing, and hardly ever reach complete solidification (Callister, 
Jr., 2007), (Porter & Easterling, 1992). Therefore, at each consecutive phase change cycle, a 
peritectic composition leaves increasingly more material that does not phase change, hence 
lowering the energy storage capacity of the material at each cycle. Therefore, clearly, 
peritectics are unsuitable as PCMs.  

A thermal energy storage (TES) system designer has to always clearly distinguish a peritectic 
compound from a congruent melting compound, before choosing a ‘compound’ (e.g. a salt-
hydrate) as a PCM. That is because, if a peritectic is chosen, the TES system will not be 
robust, and is destined to fail in the long-run, with phase separation and lower storage 
capacity at each cycle. Whereas, if a congruent melting compound is chosen as the PCM 
instead, even if it undergoes supercooling, it will not phase separate, and will perform robustly 
in the TES system. However, interestingly, a number of commercialized PCMs are using 

 
2 Supercooling is when a material is required to be cooled below its expected freezing temperature, to initiate 
freezing (solidification). This is a negative phenomenon in a PCM, as it compromises the temperature-regulation 
ability of the TES, and extends the operational temperature range. 



peritectic compounds (particularly among salt-hydrates) such as sodium acetate trihydrate 
(SAT, NaCH3CO2·3H2O) and sodium sulfate decahydrate (Glauber Salt, Na2SO4·10H2O). 
Despite the use of additives and nucleating agents to minimize supercooling and phase 
separation in these peritectics, in bulk-scale, these can not guarantee complete phase change 
and thus a robust TES operation through many cycles, unlike with a congruent melting 
composition. 

GENERAL REMARKS AND SUMMARY 

Systems that are completely miscible in the solid-state can form congruent melting solid 
solutions (CSS), which are ideal as PCMs, but do not form eutectics (E). Conversely, systems 
that are completely immiscible in the solid-state will always have at least one eutectic (E) 
composition (Lane, 1983), which will be PCM-ideal as long as it does not undergo 
supercooling. Congruent melting compounds (CC), which are also PCM-ideal, could occur 
in systems that are partially miscible, or completely immiscible in solid-state. Systems that 
have partial miscibility in solid-state could form a variety of PCM-ideal compositions such as 
congruent melting solid solutions (CSS, e.g. Figure 1 (b)), congruent melting compounds (CC, 
e.g. Figure 1 (c)), and eutectics (E, e.g. Figure 1 (c), (d), PCM-ideal only if no supercooling). 
Peritectic compounds (P, simply referred to as peritectics) are unsuitable as PCMs, however, 
are also found commonly in systems that are partially miscible or completely immiscible in 
solid-state. Peritectics are unsuitable as PCMs as they undergo coring during solidification, 
which inherently causes supercooling and thus phase separation. Peritectics are a type of an 
incongruent melting composition. Overall, any incongruent melting composition is 
unsuitable as a PCM, as it will always undergo phase separation, being a mixture of phases 
with different compositions (i.e., densities). As these generalizations also reveal, a blend 
system’s miscibility (of the involved components) in the solid-state enables predictions on 
what type of PCM-ideal compositions to be expected, and is therefore is an important aspect 
in PCMs design using belnds. 
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TEKNOEKONOMISK JÄMFÖRELSE  
AV OLIKA TEKNIKER FÖR TERMISKA 
LAGER I FJÄRRVÄRMENÄT
Fjärrvärmebranschen står inför en stor omställning när hela EU har direktiv 
för att minska klimatutsläppen och att öka andelen förnybar energiproduktion. 
Termiska energilager kan vara ett effektivt sätt att ta tillvara överskott av el 
och värme i ett framtida energisystem som troligtvis består av övervägande del 
variabla energikällor och restvärme. 

Rapporten ger en god översikt av de tekniker som finns tillgängliga för  
termiska energilager med fokus på de som är lämpliga att implementera i fjärr-
värmesystem. Här har 70 termiska lager hittats framförallt i norra Europa. 
De flesta är teknikmogna installationer med marklager, det vill säga gropla-
ger, bergrumslager och borrhålslager, men också varmvattenlager, latenta och  
termokemiska lager. Här sammanställs bland annat installationskostnad, energi, 
effekt och volym för dessa lager. 

Resultaten visar att marklager kan vara en kostnadsbesparing i ett fjärrvärme-
nät redan idag, till exempel om produktionen i nätet behöver utökas och lagret 
ersätter en nyinvestering. 

Grundläggande förutsättningar för att ett lager ska vara lönsamt är tillgången 
till billig värmeproduktion för laddning av lagret, att framledningstemperatu-
ren i fjärrvärmenätet är lågtempererad och att returtemperaturen i fjärrvärme-
nätet är låg.

Ett nytt steg i energiforskningen
Energiforsk är en forsknings- och kunskapsorganisation som samlar stora delar av svensk 
forskning och utveckling om energi. Målet är att öka effektivitet och nyttiggörande av  resultat 
inför framtida utmaningar inom energiområdet. Vi verkar inom ett antal forskningsområden,   
och tar fram kunskap om resurseffektiv energi i ett helhetsperspektiv – från källan, via  
omvandling och överföring till användning av energin.  www.energiforsk.se
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	1 Introduktion
	1.1 Syfte och mål
	1.2 Nuläge

	Fjärrvärmebranschen står inför en omvälvning mot ett energisystem som förutspås bestå av bland annat variabla energikällor och restvärme. I ett sådant energisystem utgör termiska lager ett effektivt sätt att tillvarata överskott av el och restvärme.
	Idag minskar fjärrvärmeunderlaget vilket beror på att fler och fler områden med lågenergibebyggelse breder ut sig i våra städer och befintlig bebyggelse effektiviseras.
	Samtidigt har den svenska industrin flaggat för att den kommer att behöva 75 TWh/år bioenergi, netto, för att kunna ställa om till fossilfri produktion till år 2045. Bruttomängden biomassa som behövs för att åstadkomma denna netto-bioenergi är betydligt större än dessa 75 TWh/år. Till bruttomänden kommer också en ökad andelen biobaserade råvaror (Wiesner & Edfeldt, 2019). 
	Ovanstående kan jämföras med flera rapporter i vilka biomassatillgången i Sverige har uppskattats, däribland kan nämnas Naturskyddsföreningens uppskattning på 20–35 TWh/år (Carlsson, o.a., 2014) till Paul Börjessons uppskattning på 40–50 TWh/år till år 2030 samt 70–90 TWh/år till år 2050 (Börjesson, 2016). Osäkerhetsintervallerna är stora. 
	Vidare finns det mycket som talar för att det framtida elsystemet kommer att bestå av allt högre grad variabla energikällor som behöver någonstans att lagra energin soliga eller blåsiga dagar. Samtidigt elektrifieras våra transporter och batteritekniker minskar snabbt i pris. 
	Det finns också en potential i att ta vara på mer restvärme till fjärrvärmenäten än vad som görs idag. Termiska lager utgör ett sätt att tillvarata överskott av både el och restvärme. 
	Slutsatsen från detta är att det inte är intressant att studera lagrens konkurrenskraft mot dagens kostnader för olja, flis och andra bränslen. Mer intressant är att studera deras funktion och potential i morgondagens energisystem i vilket varken energibranschen eller andra aktörer kan använda fossila bränslen alls för att nå fossilfrihet till år 2045.
	Det är svårt att utvärdera potentialen för termisk lagring i den pågående energiomställningen då det saknas heltäckande jämförande studier av olika termiska lagringstekniker för fjärrvärme (och -kyla); för deras potential, tekniska mognadsgrad, driftstrategier och systemintegration. Därför är syftet med detta arbete att belysa potentialen för termisk lagring i energiomställningen. Målet är att belysa nedanstående frågeställningar: 
	 Vad är kostnaden för installerade lager? 
	 Vilken miljöpåverkan har lagren? 
	 Vilka nyttor skapar ett lager i ett fjärrvärmenät? 
	 Vilken utveckling behövs? 
	 Vilka är lärdomarna från de lager som har byggts? 
	För att realisera potentialen för termisk energilagring är en kunskapssammanställning ett nödvändigt steg så att innovationsprocessen kan leda till kommersialisering i morgondagens integrerade smarta resurseffektiva och klimatneutrala energisystem. 
	I Sverige används främst korttidslager för utjämning av dygnsvariationen i fjärrvärmenät. Vanligaste lagringstekniken är icke-trycksatta ackumulatortankar med varmvatten. Lagren har även andra värdeskapande funktioner än utjämning av dygnsvariation, bl.a. statisk tryckhållning i nätet och de utgör varmvattenreserv vid läckage eller driftstopp. 
	Säsongslagring har hittills inte fått genomslag i Sverige trots försök under 1980-talet. I det direkta närområdet, Danmark, har säsongslagring av solvärmt varmvatten i groplager däremot blivit allt vanligare det senaste årtiondet. Andra exempel på säsongslager är borrhålslager och vattenfyllda bergrum. Andra lagringsmedia än vatten (och berg/grus) finns i praktiken inte implementerat. 
	Dessa lager tillhör kategorin sensibla lager, de nyttjar den sensibla värmen, de värms och svalnar. Latenta lager har istället en fasomvandling, först och främst från fast till flytande from. För termokemiska lager (inkluderande sorption) sker en reversibel reaktion. 
	Flera studier finns kring olika lagertypers energilagringsförmåga. Bland annat (IRENA, 2013) där sammanställningen i Tabell 1 finns (här omräknad med nov-dec 2018 års valutakurs (Boliga Gruppen, u.d.)). 
	Tabell 1. Kapacitet, effektivitet, och kostnad för sensibel, latent och kemisk värmelagring, (IRENA, 2013) (omräknat med nov-dec år 2018 års valutakurs).
	Kostnad 
	Effektivitet
	Kapacitet
	Värmelagringsmetod
	1 – 100 SEK /kWh
	50 – 90 %
	10 - 50 kWh/ton
	Sensibel värmelagring
	100 – 500 SEK /kWh
	75 – 90 %
	50 - 150 kWh/ton
	Latent värmelagring
	80 – 1000 SEK /kWh
	75 – 100 % 
	120 - 250 kWh/ton
	Kemisk värmelagring
	2 Avgränsning
	Studien är avgränsad till lager där fjärrvärme kan användas som energibärare vid inladdning och/eller urladdning. I den litteraturstudie som gjorts av verkliga lager i drift i fjärrvärmenät ingår även lager där värmepumpande teknik används för att uppgradera den lagrade värmen till användbar temperatur. 
	Varmvattenackumuleringstankar för korttidslagring, vilka är vanligt förekommande i svenska fjärrvärmenät har inte kartlagts och används främst som referens och jämförelse mot andra mindre kända tekniker och system. Ångackumulatorer har inte heller inkluderats.
	3 Metod
	3.1 Arbetsmetod
	3.2 Teoretiska metoder
	3.2.1 Kostnader
	3.2.2 Temperaturer
	3.2.3 Energi- och effekttäthet


	Denna rapport har tagits fram genom:
	1. Workshops där representanter från energibolag, konsulter och akademi inom fjärrvärmesektorn tagit fram parametrar och egenskaper/aspekter för lager som de anser är viktiga 
	2. Litteraturstudie av verklig prestanda för driftsatta lager i fjärrvärmenät samt studiebesök, där värden för parametrarna under punkt 1 eftersökts 
	3. Kompletterande arbetsmöten där nyttor, nackdelar och hur gapet mellan nuvarande teknikmognad och en framtida implementering ska fyllas diskuterats
	4. Nyttoanalys där funna lagertyper ha matchats mot de nyttor som framkommit under workshopen med avseende på:
	a. Effekt
	b. Energi
	c. Arbetstemperaturer
	5. Gap-analys. Där gapet mellan behov och tekniskt/ekonomiskt/miljömässigt möjligt genomförbara tillämpningar har undersökts. Gap-analysen ligger till grund för forsknings- och utvecklingspotential för lagren 
	6. Slutligen har en kompletterande litteratursökning gjorts kring den akademiska teoribildning som finns kring kategorisering av lager och deras värdeskapande.
	Livscykelkostnaden för en produkt beskrivs som totalkostnaden för produkten under produktens hela livslängd och inkluderar därför både investeringskostnader, drift- och underhållskostnader samt kostnader för avveckling och avfall (Upphandlingsmyndigheten, 2018). Det visade sig dock vara svårt att få tag på kostnadsuppgifter varför beslut togs om att förenkla denna parameter till att endast avse investeringskostnaden för lagren. 
	Investeringskostnaderna diskonterades till nutid och konverterades till svenska kronor. Kostnaderna har normaliserats genom att de dividerats med avseende på installerad lagringskapacitet och installerad effekt enligt ekvationerna (1) och (2) nedan 
	(1)
	Där I1 [SEK/MWh] uttrycker den normaliserade investeringskostnaden Kinvestering [SEK] med avseende på installerad lagringskapacitet Q [MWh]. 
	(2)
	På liknande sätt beskriver I2 [SEK/kW] den normaliserade investeringskostnaden Kinvestering [SEK] med avseende på installerad effekt Q̇ [kW].
	Olika lagringstekniker fungerar på olika sätt när det kommer till temperaturer för laddning, urladdning och returtemperatur vid laddning. I detta arbete skiljer vi på laddningstemperatur, urladdningstemperatur och returtemperatur vid laddning för att de ska kunna appliceras på olika lagringskoncept och ändå beskriva samma egenskap. I Figur 1 visas ett lager med markerade parametrar Tin för laddningstemperatur, Tut för urladdningstemperatur och Tretur för returtemperatur vid laddning. 
	/
	Figur 1. Schematisk bild av ett aktivt direkt lager med laddningstemperatur, urladdningstemperatur och returtemperatur vid laddning markerade.
	De värden på energi- och effekttäthet som används i denna rapport baseras på data beräknade i Bilaga B och tillvägagångsättet återfinns där under avsnitt 2.2.3. Vi vill här poängtera att kapaciteten för ett lager definieras som den energimängd som lagervolymen absorberar. För lager där både kyla och värme utvinns har endast kapaciteten för värme registrerats i och med projektets syfte att undersöka lager för fjärrvärmenät. Då olika lagringskapaciteter presenterats för olika cykler har ett medelvärde sammanställts. Vid avsaknad av rapporterad lagringskapacitet har medelvärdet för inladdad energi per cykel använts, denna förenkling implicerar att all energi som tillförs lagret absorberas av det.  
	4 Dimensionering, placering och temperaturförlust
	4.1 Dimensionering
	4.1.1 Dygnsvariation
	4.1.2 Säsongsvariation

	4.2 Lagrets placering
	4.3 Temperaturförlust

	Syftet med lager är att sänka kostnaderna genom att förskjuta produktionen från ett tillfälle till ett annat. Detta avsnitt handlar om storleken på ett lager utifrån lagringsbehovet.
	Tjugo svenska fjärrvärmenät har undersökts med avseende på dygns- och säsongslagringsbehov (Gadd & Werner, 2013), vilka används som underlag nedan.
	Dygnsvariationerna är i medeltal 4,5 % av årsenergileveransen. Medeltalet avser medelvärdet för det tjugotal nät som ingår i studien. Värdet som beräknats för varje nät uttrycker proportionen mellan variationen inom dygnen för årets alla dygn, i förhållande till nätets storlek (det vill säga årsmedeleffekten).  Storleken på ett värmelager som utjämnar all dygnsvariation skall vara 15% av dygnsmedelenergin eller ca 9 m³/GWh levererad värme, om man använder vatten med 40 graders temperaturskillnad som lagringsmedium (Gadd & Werner, 2013).
	Värmeeffektbehovet för i- och urladdning av värmelagret för att kunna eliminera dygnsvariationerna är 40% av årsmedeleffekten (Gadd & Werner, 2013), det vill säga ca 45 kW/GWh årsenergileverans (motsvarande att lagret laddas ur på ca 9 timmar). 
	Säsongsvariationen är ca 24% av årsenergileveransen (Gadd & Werner, 2013), vilket innebär att storleken på ett vattenlager med 40 °C temperaturskillnad ska vara drygt 5 000 m3/GWh förutsatt helt konstant värmetillförsel. Säsongsvariationen är den ackumulerade positiva skillnaden mellan dygnsmedeleffekt och årsmedeleffekt för var och ett av årets dygn, dividerat med antal timmar per år och med årsmedeleffekten. Om enbart solvärme används som värmekälla blir storleken ca 56% av årsvärmeleveransen och volymen ca 12 000 m3/GWh. 
	Om ett säsongslager ska kunna täcka resterande effektbehov utöver baslasten behöver det kunna leverera storleksordningen 200 kW/GWh, antaget en kapacitetsfaktor på 0,35. Ett solvärmt lager behöver klara hela behovet, ca 326 kW/GWh.
	Lagrets placering i fjärrvärmenätet har stor påverkan på vilka och vilken nytta lagret kan göra. De varmvattenackumulatorer som används idag är till exempel uteslutande placerade intill större produktionsanläggningar. I denna studie skiljer vi på centrala lager och distribuerade lager där de distribuerade lagren är placerade ute i nätet, plats B)-D) i Figur 2 nedan. 
	Inom ramen för denna studie har följande konceptuella placeringar och temperaturkrav tagits fram och använts för att diskutera var och hur lager kan skapa nytta i morgondagens energisystem, (Figur 2):
	/
	Figur 2: Konceptuella lagerplaceringar, temperaturnivåerna ska ses som indikativa. 
	Som figuren visar kan ett lager placeras på olika ställen i nätet:
	A. Centraliserat: Centralt placerat lager vid en stor produktionsanläggning ger bland annat flexibilitet i val av temperaturer och kapacitet, då lagret inte begränsas av nätet. Produktionsanläggningen kan bland annat användas för att kompensera för bristande temperatur i lagret (fram/retur). Detta är den absolut vanligast förekommande placeringen av lager idag
	B. Flaskhals: En "flaskhals" kan utgöras av en hydrauliskt trång sektion, men också av sektionens eller nätets generella temperaturkrav som gör att framledningstemperaturen behöver höjas för att klara effektbehovet hos kunderna bakom flaskhalsen. Ett lager på baksidan av flaskhalsen kan dels sänka den centrala systemtemperaturen, dels behöver lagret bara leverera så hög temperatur som krävs nedströms lagret. Lågtemperaturområden och sekundärnät är specialfall
	C. Fastighetsnära: Fastighetsnära lagring innebär att lagret bara behöver leverera den temperatur som närliggande bebyggelse kräver. Det kan också leverera en delmängd av behovet som till exempel enbart komfortvärme eller golvvärme, medan tappvarmvatten erhålls via ordinarie fjärrvärme 
	D. Inom byggnad / hos kund: Kan både utgöras av exempelvis ackumulatortank och byggnadsstomme. Denna placering ligger dock i princip utanför studiens avgränsning 
	E. Lagra ”ånga”: Högtemperaturlager där den lagrade värmen används för kraftvärmeproduktion. Lagret ligger på avgränsningen för projektet och berörs inte närmare.
	I framtidens integrerade smarta fjärrvärmenät är det inte otänkbart med decentraliserade leverantörer av restvärme, till exempel prosumenter, datahallar, kundägd solvärme, storskalig solvärme, o.s.v., vilka inte ritats in i figuren. Även överskottsel från vind- och solkraft är en möjlighet som medger decentraliserad placering.
	Temperaturförlust, ofta benämnd som exergiförlust, förekommer bland annat vid omblandning i lagret, som värmeväxlarmotstånd vid i- och urladdning, eller till följd av energiförlust. Temperaturförlusten minskar nyttan och under en viss temperatur blir till exempel framledningstemperaturen inte längre användbar utan behöver spetsas med prima värme eller höjas med hjälp av värmepump. 
	/
	Figur 3 Ett system med termiska energilager behöver se över temperaturförlusterna och inte enbart energi samt effekt. I detta exemplet får ett säsongslager restvärme från en industri. Temperaturförlusterna kan följas genom kaskadpusslet. 
	Figur 3 exemplifierar hur industriell restvärme lagras i ett distribuerat säsongslager i ett kaskadpussel där också temperaturförlusterna visas. Figuren syftar till att påvisa hur placering och temperaturkrav/-behov samspelar. Restvärmen på 120 °C grader växlas ned mot fjärrvärme (115 °C) för att sedan förlora ytterligare temperatur mot lagret, som dels inte kan ta emot över 100 °C (vattnet kokar) dels har en lagringsförlust. Efter lagring blir värmen (70 °C) användbar i ett lågtemperaturnät (65 °C), för en slutkund som behöver ca 55 °C.
	Även hög returtemperatur från lagret vid laddning kan minska värdeskapandet, till exempel i form av minskad rökgaskondensering eller som kapacitetsbrist i nätet om lagret inte är placerat jämte värmekällan. Latenta lager behåller sin temperatur trots energiförlust, till skillnad från varmvattenlagren som tappar temperatur. Temperaturförlusterna för termokemiska lager skiljer sig från ovanstående, då de inte förlorar energi eller tappar framledningstemperatur, oavsett lagringstid, om vi bortser från att de har en mindre andel sensibel värme efter laddning.
	Det saknas allmänt accepterade dimensionslösa tal som beskriver ovanstående karakteristik, jämfört till exempel med det dimensionslösa Reynoldstalet för rörströmning, eller NTU som beskriver en värmeväxlares termiska längd. Dessa förenklar jämförelser av rörsystem och värmeväxlartyper. Att motsvarigheten saknas för lager utgör en begräsning och försvårar jämförelser mellan lagren. 
	5 LAGRINGSTEKNIKER FÖR FJÄRRVÄRME
	5.1 Lagringstekniker
	5.1.1 Teknikmogna lagertekniker
	5.1.2 Omogna lagertekniker

	5.2 Ackumulatortankar för varmvattenlagring
	5.3 Akviferlager
	5.4 Borrhålslager
	5.5 Bergrumslager
	5.6 Groplager
	5.7 Latenta lager (Lager med fasändringsmaterial)
	5.8 Termokemiska lager
	5.9 Jämförande nyckeltal för lagringstekniker
	5.9.1 Jämförelse av relativ investeringskostnad
	5.9.2 Jämförelse av energitäthet
	5.9.3 Effektkostnad

	5.10 verkningsgrad

	Kapitlet innehåller en kunskapssammanställning av termiska lager i drift i fjärrvärmenät och av lagringstekniker som ännu inte nått teknikmognad. Det baseras på ett examensarbete som gjorts inom ramen för detta projekt, se Bilaga B, där återfinns också de referenser som arbetet i detta kapitel bygger på. Kapitlet inleds med en beskrivning av de olika lagringstekniker som identifierats och avslutas med jämförande nyckeltal. 
	I Figur 4 visas geografisk position för de kartlagda lagren i denna studie. Som ses i figuren är majoriteten av de kartlagda lagren sensibla (gula markeringar). Det finns också latenta lager (gröna markeringar) och termokemiska lager (blå markeringar). Dock är ett antal latenta och termokemiska lager inte inkluderade då flera av de studerade fallen är försök och experiment och inte geografiskt bundna installationer. I figuren syns att många av lagren som inkluderats i kartläggningen funnits i Tyskland, Danmark och södra Sverige.
	/
	/
	Figur 4 Överst: Geografisk utbredning på kartlagda lager. Nederst: Kartlagda lager i Europa 
	För de olika lagringsteknikerna har parametrar och nyckeltal som är viktiga för att avgöra teknikens prestanda och lämplighet för fjärrvärmebranschen eftersökts. Parametrarna togs fram i en workshop, se Bilaga A, för komplett parameterlista och beskrivning. De parametrar som slutligen valdes ut återfinns i Tabell 2 nedan. 
	Tabell 2 Parametrar som kartläggningen baseras på. 
	Enhet
	Förklaring
	Parameter
	[MWh/m3]
	Energimängd per massenhet 
	Energitäthet
	[kW/m3]
	Effekt per massenhet
	Effekttäthet
	[SEK/MWh], [SEK/kW]
	Kostnad med avseende på lagrets installerade kapacitet och effekt
	Kostnad/MWh
	Kostnad/MW
	[°C]
	Temperatur vid laddning
	Laddningstemperatur
	[°C]
	Temperatur vid urladdning
	Urladdningstemperatur
	[°C]
	Temperatur på återvändande värmebärare vid uppladdning av lagret
	Returtemperatur vid laddning
	[%]
	Utvunnen energi per inlagrad energi
	Verkningsgrad
	Placering i systemet 
	Systemintegration
	[-]
	Förekomst av störningar och stopp
	Drifttillgänglighet
	[-]
	Möjlighet att installera i ett nät
	Implementering
	[-]
	Påverkan på närmiljö och klimat
	Miljö/Utsläpp
	För framtagning av effekttätheten har urladdningseffekten använts då den avgör hur snabbt energin kan utvinnas ur lagret och därmed är viktig för att ett lager ska kunna bidra till att effekttoppar kapas. 
	Kostnaden avser endast investeringskostnaden för lagren då livscykelkostnaden (LCC) inte gick att hitta, beräkningsmetoden för att kunna jämföra kostnaderna mellan lagren återfinns i Metod-avsnittet. Där återfinns också definitionen på temperaturerna. Beskrivningen av resterande parametrar återfinns i Bilaga A och B.
	Detta stycke är en översikt av de olika lagerteknikerna. Här återfinns först en sammanfattning av teknikmogna respektive teknikomogna lagertekniker. Därefter följer en kort sammanställning av de olika lagren, indelade efter lagertyp och som har identifierats inom ramen för denna studie. 
	De lagringstekniker som nått sådan mognad att de demonstrerats i fjärrvärmenät eller snarlika miljöer, i relevant skala är främst sensibla ackumuleringslager med varmvatten i form av gropar, bergrum, cisterner, eller i form av marklager där kombination av grundvatten och berg/grus används, t.ex. borrhålslager och akviferlager.
	Till de omogna lagringsteknikerna, d.v.s. de som ännu inte demonstrerats i relevant skala hör generellt latenta lager (fasändring) och termokemiska reaktioner inkluderande absorption och adsorption. 
	Gemensamt för dessa är att värmeenergin återfinns vid en enda temperatur och inte i form av en temperaturskillnad som i ackumuleringslager med varmvatten. De latenta lagren har en omslagstemperatur som beror av kemikalieblandningen, medan de termokemiska lagrens reaktionstemperatur delvis kan vara reglerbar (jämför t.ex. med reaktioner i absorptionsvärmepumpar).
	I Bilaga B, kapitel 1.1.2 sidan 12–18 innehåller en längre introduktion av olika tekniska lagringsprinciper.
	Ackumulatortankar är den vanligaste lagringstekniken för att möta dygnsvariationer i ett fjärrvärmenät (Gadd & Werner, 2015). Tekniken är fullt kommersialiserad och utgör i denna studie en referens för jämförelse med andra mindre vanliga tekniker och av tekniker med lägre teknikmognadsgrad.
	I tankarna lagras fjärrvärmevatten, de behöver således ingen mellanliggande värmeväxlare mellan fjärrvärmevatten och processvattnet i värmecykeln. Tankarna är stratifierade, vilket innebär att de har hett vatten i toppen och svalare returvatten i botten. Mellan dessa vattenmassor finns ett språngskikt med blandad temperatur som succesivt växer till sig med tiden. Tankarna används för korttidslagring, upp till ett fåtal dygn och finns beskrivna i Bilaga B, kapitel 3.2.1., sidan 25.
	Akvifer är naturligt förekommande grundvattenmagasin. Grundvattnet används som värmebärare mot magasinet som består av grundvattenfyllt material med god vattenföring, till exempel grus. Akviferer får en viss stratifiering mellan varm och kall sida och en övergångszon som bland annat beror av magasinets sammansättning, geologiska och geometriska förhållanden.
	Lagren kan i regel få hög effekt men geologin avgör, liksom geologin kan vara begränsande för storleken på lagret. Både dygnslager och säsongslager förekommer för fjärrkyla.
	Akviferer är mindre lämpliga för lagring av värme med högre temperaturer än 20–25 °C om energiförlusten ska hållas låg. Detta beror på att i Sverige återfinns akviferer främst i ytliga grusformationer ovanför berggrunden varvid värme läcker ut till luften. De är därför främst lämpliga för fjärrkyla. I andra länder, samt delar av Skåne, är berggrunden skiktad och vattenförande berglager kan förekomma längre ned under andra tätare berglager, vilket ökar möjligheterna att lagra högre temperaturer. 
	Akviferlager har relativt låg energilagringskapacitet men också relativt låg investeringskostnad per installerad effekt. De urladdningstemperaturer som hittats bland de svenska akviferlagren har varierat mellan 8 – 28 °C vilket är lägre än nivåerna i fjärrvärmenät. Av den anledningen kan tänkas att akviferlager för långtidslager bättre passar i fjärrkylanät eller i fjärrvärmenät baserade på värmepumpar vilket denna studie inte behandlat.
	Exempel på akviferer i Sverige är till exempel Arlanda och Malmö, se vidare Bilaga B, kapitel 3.2.2. sidan 27. 
	I ett borrhålslager växlas värme mot berggrunden via vertikala borrhål, ofta 200 meter djupa eller mer. 
	Borrhålslager saknar som princip en stratifiering utan håller istället en medeltemperatur. Dock kan de byggas koncentriskt så att viss temperaturskillnad kan erhållas. Bergets låga värmeledningsförmåga innebär att effekten per borrhål blir begränsad, eller sagt på annat sätt, att temperaturförlusten vid värmeväxling mot berget blir stor. Energiförlusterna blir betydande vid fjärrvärmetemperaturer, men med ökande storlek på lagret förändras proportionen mellan lagrets omslutningsarea och lagrets volym, vilket innebär att den relativa förlusten minskar med storleken.
	På grund av den termiska trögheten i systemet är borrhålslager främst användbara för säsongslagring och som baslast i fjärrvärmesystem. I fjärrvärmesystem är det förmodligen snarare lagrets kapacitet (effekt) som är kostnadsdrivande än dess volym. 
	De installerade borrhålslagren i denna studie har arbetstemperaturer under gängse framledningstemperatur i svenska fjärrvärmenät. Detta lågvärdiga värme behöver uppgraderas för att bli användbart för en central placering. Dock finns exempel på installationer med temperaturer på 65 °C eller strax över och som skulle kunna passa lågtemperaturnät eller platser långt ut i fjärrvärmenätet där de inte späder ut temperaturen i resten av nätet men ändå ger tillräckligt värme till området. I Sverige finns till exempel Emmaboda och i Kanada Drake Landing, båda får betraktas som varma i sammanhanget, inget är dock kopplat mot ett traditionellt fjärrvärmenät. I Luleå byggdes under 1980-talet ett lager som höll 35–55 °C ut. Se vidare Bilaga B, kapitel 3.2.3, sidan 29.
	Förnärvarande (april 2019) pågår flera projekt som syftar till att utveckla tekniken för fjärrvärme, bland annat gällande maximal temperatur, effekt och temperaturskillnad (Energiforsk, 2018). 
	Varmt vatten kan lagras i bergrum där omgivande berg utgör magasinväggar. För dessa lager är lagringstemperaturen vanligen 60 – 90°C. Det är generellt sett dyrt att bygga bergrum från grunden, men tekniken som sådan medger både dygnslagring och säsongslagring.
	Till bergrumslager används ofta bergrum som ursprungligen användes som beredskapslager för olja. Ofta har dessa dålig geometri för lagring av varmvatten, vilket ger dålig stratifiering och stora energiförluster. I flera svenska fall i denna studie har det också uppstått problem med stratifieringen i lagren. Det är svårt att närmare utvärdera den termiska profilen för bergrumslager eftersom de ofta är svårtillgängliga under jord och särskilt i de fall då inte hela geometrin för lagret är känd. Det är också krävande att göra underhållsarbete i lagren. Utvärdering och underhåll kan idag göras med dykare i svala lager eller med undervattensrobotar.
	Skanska har utvecklat ett kombinerat bergrum/borrhåls-lagerkoncept, som de ger fulla prestandagarantier för. Fram till april 2019 har inget sådant lager sålts.
	Exempel på bergrum finns i Storvreta/Lyckebo, Oxelösund och i Avesta, alla byggda under tidigt 80-tal som resultat av oljekrisen. Se vidare Bilaga B, kapitel 3.2.4., sidan 33.
	Groplager innebär lagring av varmt vatten i ett utgrävt schakt i marken där omgivande mark isolerar och stabiliserar. Det är vanligt att lagren har ett flytande lock. Groplager kan även vara grusfyllda, vilket ger en fast markyta ovanpå, men något sämre termiska egenskaper.
	Gropar användas främst för säsongslagring och har egentligen inga större kostnadsdrivande effektbegränsningar då det är fritt vatten som pumpas genom växlare. Stratifiering bibehålls vanligen en kortare tid, men inte på säsongsbasis. Groplager ger både hög effekt och energi samt är relativt enkla att bygga och drifta. Det finns idag tätmembran som klarar en temperatur på minst 80°C, utveckling mot högre temperaturer som är lämpliga i fjärrvärmesammanhang pågår (Pauschinger, o.a., 2018). 
	En temperaturförlust är väntad från groplager, både till följd av energiförlust och på grund av dålig stratifiering. Temperaturförlusterna begränsas genom god isolering av locket. Ett groplager som lagrar värme från sommaren till vintern kommer därför att antagligen behöva spetsas för att fungera i en central installation i ett 3GDH. Möjligtvis skulle de kunna fungera i ett lågtemperaturnät utan spetsning och vid god isolering. 
	Groplagren har inte samma begränsning i effekt såsom borrhålslagren och därför passar de också bra till att lagra restvärme med hög effekt, såsom sol.
	Groplagertekniken har framförallt vidareutvecklats i Danmark och då för danska förhållanden. Vid de danska lagerinstallationerna har de flesta av tidigare uppkomna problem lösts. Ett flertal groplager har byggts det senaste decenniet för lagring av solvärme i kombination med värmepump. De danska lagren är ofta 10–15 meter djupa, och kan rymma över 100 000 m³ vatten, vilket gör dem grunda och vida. I Sverige fanns ett soluppvärmt gropvärmelager i Lambohov, Linköping. Detta togs dock ur bruk på 1990-talet.
	Material för tätning av lock (geoduk) som tål fjärrvärmetemperatur är dock inte riktigt löst ännu och det finns andra smärre återstående problem, bl.a. med locken (Pauschinger, o.a., 2018). Dessa står dessutom för en betydande del av anläggningskostnaden.
	I skrivande stund (april 2019) har norrländska kommuner tillsammans med Absolicon och Region Västernorrland startat upp en förstudie kring framtidens fjärrvärmenät och då inklusive solvärme och groplager  (Absolicon, 2019). Studien adresserar några av fjärrvärmens utmaningar och det faktum att solvärme är konkurrenskraftigt i Danmark men samtidigt inte anses vara det i Sverige. 
	Se vidare Bilaga B, kapitel 3.2.5., sidan 34.
	Latenta lager, det vill säga lager som nyttjar fasändringen i sitt lagermaterial, är under utveckling. Därför består de kartlagda lagren av experiment, pilotanläggningar och studier. Både mikro- och makroinkapslingar av fasändringsmaterialet har hittats. Några lager i relevant storlek och miljö med avseende på fjärrvärme har i egentlig mening inte hittats. 
	Latenta lager har en omslagstemperatur, de svalnar alltså inte till följd av energiförlust till omgivningen så som varmvattenlager gör, vilket är en klar fördel. Fasomvandlingen innebär å andra sidan att framledningstemperatur till lagret vid laddning (smältning) måste vara högre än omslagstemperaturen och att returtemperaturen från lagret vid laddning aldrig blir lägre än omslagstemperaturen. Vid urladdning (stelning) blir framledningstemperaturen från lagret omvänt aldrig högre än omslagstemperaturen. 
	Organiska paraffiner, salter och salthydrater är vanligast förekommande bland de lager som har kartlagts. De flesta organiska fasändringsmaterialen, till exempel paraffin, är kemiskt stabila och icke- korrosiva. Generellt har organiska fasändringsmaterial medelhög fasändringsentalpi och kan cyklas många gånger utan att degraderas.
	Nackdelar för organiska fasändringsmaterial är att de har låg värmeledningsförmåga, stor volymförändring vid fasövergång och att de är lättantändliga. Detta behöver tas i beaktande vid konstruktion av värmeväxlare i systemet. Den låga värmeledningsförmågan leder till att värmeöverföringen mellan fasändringsmaterialet och fjärrvärmevattnet blir låg i växlaren samt att i- och urladdningseffekten blir låg. Begränsningarna i konventionella värmeväxlare i kombination med den låga värmeledningsförmågan leder till att växlarna riskerar att bli oproportionerligt stora. Området behöver utvecklas vidare. 
	Oorganiska fasändringsmaterial, till exempel salter, har både högre fasändringsentalpi och värmeledningsförmåga, vidare kostar de mindre, är återvinningsbara och svårantändliga. Den största nackdelen med oorganiska fasändringsmaterial är att de korroderar de flesta metaller vilket leder till kortare livslängd och höga kostnader för underhåll och inkapsling. 
	Ett latent lager kan bestå av en blandning av olika fasändringsmaterial. När för tillämpningen fel typ av fasändringsmaterial används i en sådan blandning, kan fasseparation uppstå och blandningen kan då inte cyklas, men genom att välja rätt blandning för tillämpningen kan detta enkelt undvikas. Detta gäller alltså enbart vid blandningar av fasändringsmaterial. Vid användning av rena fasändringsmaterial sker ingen fasseparation. 
	I Bilaga C finns en fördjupad beskrivning av egenskaperna för binära blandningar av fasändringsmaterial på principiell nivå. För denna typ av blandningar av fasändringsmaterial återstår en hel del grundforskning att göra, bland annat för att fastställa olika blandningars termiska egenskaper. Mer information finns också i (Gunasekara S. N., 2017).
	För djupare beskrivning av identifierade lager i drift, se Bilaga B, kapitel 3.3 sidan 37. 
	Generellt sett befinner sig termokemiska lager i en ännu tidigare utvecklingsfas än latenta lager och därför innehåller kartläggningen pilotanläggningar, experiment och försök för termokemiska lager. Till skillnad från latenta lager återfinns dock demonstrationer i relevant miljö för fjärrvärmen.
	Liksom för de latenta lagren är den kemiska reaktionen låst mot en viss temperatur, men denna beror av tryck och går därmed att påverka. Vill man ändra temperatur behöver man kontrollera under vilket tryck reaktionen sker. 
	Ett hinder för tekniken idag är att klumpbildning uppstår under reaktionerna om man använder ett obehandlat lagermaterial. Klumpbildningen kan leda till att den tillgängliga energimängden minskar i lagret, effekten begränsas och fysiskt stopp i anläggningen. Ytbehandling av kemikalier testas som en möjlig lösning. Det innebär dock en tillkommande kostnad, vilket kan vara avgörande när man tänker säsongslagring.
	En annan utmaning är den delvis låga värmeledningsförmågan, t.ex. 0,6 W/(m, K) hos kalciumhydroxid vilket försvårar värmeöverföring i reaktorer.
	En stor skillnad mot övriga lager är att en stor andel av energin i de termokemiska lagren lagras i reaktionsprodukter och inte som sensibelt värme. Detta innebär att det inte sker ytterligare värmeförlust efter att materialet har svalnat av/kylts ner. Teoretiskt är det möjligt att lagra materialet under lång tid utan att den kemiska energin som kommer frigöras i den reversibla reaktionen minskar. Ur detta perspektiv skulle man kunna använda lagret som säsongslager, som reservkapacitet och även som värmebärare, till exempel genom att materialet fraktas från en värmekälla till en värmesänka. Detta har diskuterats i forskningsprojektet H-DisNet (H-DisNet, 2019).
	Ämnen som förekommit i de kartlagda lagren är zeolit, litiumbromid, strontiumbromid, natriumhydroxid och kalciumhydroxid/kalciumoxid. Andra material som också förekommer i forskningen är till exempel magnesiumhydroxid/magnesiumoxid, kiselsyragel, magnesium- eller titanhydrid, reaktioner med karbonatmineral som kalciumkarbonat/kalciumoxid och många fler. En bra överblick ges i (Pelay, Luo, Fan, Stitou, & Rood, 2017) samt (Felderhoff, Urbanczyk, & Peil, 2013).
	Två stora utmaningar för termokemiska lager är att:
	1. designa lagret så att de sensibla och latenta värmeförlusterna (som även finns för termokemiska lager) är så små som möjligt i förhållande till den termokemiska energin som binds i materialet 
	2. designa lager och integrera det i fjärrvärmesystemet så att värmeförlusterna inte går till spillo. 
	Som ett steg i den pågående utvecklingsprocessen är SaltX demonstrations-anläggning i Berlin värd att nämna. Anläggningen är i drift sedan våren 2019 och nu testas laddnings- och urladdningscykler med ett vattenavstötande kalkmaterial för att förhindra klumpbildning. Resultaten förväntas vara klara sommaren 2019. 
	För detaljer om de kartlagda termokemiska lagren, se Bilaga B, kapitel 3.4 sidan 40.
	Nedanstående jämförelser är dels baserade på verkliga lagers prestanda vid drift i verkliga nät, dels baserade på tidiga prototyper eller teoretiska beräkningar för de mindre teknikmogna lagren. 
	Under detta projekt har vi kunnat konstatera att parametrarna för lagren inte alltid är direkt jämförbara. Lagerkostnaderna är specifika för den enskilda installationen och beror på lokala förutsättningar såsom temperaturnivåer, berggrund, klimat, vilka kringsystem som finns (till exempel värmepumpar), vattenkemi, med mera. Kostnaden, energitätheten och effekten på lagren beror på olika lagers fysikaliska begränsningar men också vad som den lokala installationen har designats för. Till exempel kan värmepumpar eller en ackumulatortank komplettera ett borrhålslager för att öka effekttäckning respektive effekt. 
	Detta innebär också att de lagertekniker som alla använder vatten som lagringsmedium får olika energitäthet (MWh/m3) eftersom lagren återfinns i miljöer med skilda temperaturdifferenser och har olika energiförluster. Att vattnets energidensitet (entalpi) är det samma för de olika lagren kan vi förutsätta. 
	Detta innebär att nedanstående jämförelse mellan olika lager inte ska ersätta en noggrannare, platsspecifik studie vid en eventuell installation i ett fjärrvärmenät. Jämförelsen kan fungera som en fingervisning. 
	Vi vill poängtera att denna rapport är först och främst är en sammanställning av befintliga lager i drift och inte en jämförelse av prestanda av olika lagertyper. Därför är energitätheten och effekten beräknad utifrån de temperaturer och andra omständigheter som råder i de system som de ingår i och inte ett och samma temperaturintervall. Till exempel kan energi tas ut från ett större temperaturintervall från de akviferer, borrhålslager och groplager som är kopplade till en värmepump, än från lager som inte är kopplade till en värmepump. Därför kan vissa lager i Bilaga 2 arbeta med större temperaturintervall än till exempel ackumulatortankar. Du kan därför inte använda dessa data för generella jämförelser för vad en viss teknik skulle kunna prestera.  
	Figurerna nedan visar investeringskostnaderna för de lager som vi har identifierat i denna studie, kategoriserade efter lagertyp. 
	/
	/
	Figur 5 Relativ investeringskostnad (kSEK/MWh) för verkliga installationer av enskilda lager. Notera skalan på vertikal axel. Övre figuren är skalad till 60 kSEK/MWh och visar enbart de mogna lagringsteknikerna, dock faller trycksatt ackumulatortank (220 kSEK/KWh) utanför skalan. Den nedre figuren som är skalad till 14 000 kSEK/MWh visar samtliga lagringstekniker. Hetvattenkasun avser delvis nedgrävd betongcistern. 
	Den övre rutan i Figur 5 visar enbart de mogna sensibla lagringsteknikerna som har avsevärt lägre relativ investeringskostnad än vad de omogna har. Nedre figuren visar samtliga lager som identifierats. I den övre bilden syns att bland akviferer, borrhålslager och groplager finns en eller ett par installationer som skiljer sig markant från de andra i relativ investeringskostnad, se avsnitt 5.9, stycke 2. 
	Kostnaderna för de teknik-omogna lagren är höga jämfört de mogna teknikerna. Anledningar till detta kan bland annat vara att det är fråga om små handbyggda prototyper eller om hög kemikaliekostnad. Båda dessa kan förväntas falla avsevärt om tekniken mognar till följd av tillverkning och produktion i stor skala. Det är dock sannolikt att dessa tekniker först hittar till nischmarknader med speciella behov. Ett sådant område skulle kunna vara att frikoppla kraftproduktion från ångproduktion över dygnet.
	I Figur 6 presenteras energitätheten (kWh/m3) för de kartlagda lagren. För fasändringmaterialen och de termokemiska lagren är dock detta beroende av vilken lagringskemikalie som används. I figuren syns att ackumulatortankarna matchar den högre delen av spannet för energitätheten i sensibla lager som finns i litteraturen (Tabell 1) (1 ton vatten = 1 m3 vatten).
	/
	Figur 6. Energitäthet för olika lagringstekniker. Hetvattenkasun avser delvis nedgrävd betongcistern av tyskt snitt.
	Energitätheten är lägst för akviferlager (6,5 kWh/m3), följt av borrhålslager (14 kWh/m3) och högst för de termokemiska lagren som bygger på sorption (120 kWh/m3). Kalcium- och natriumhydroxid (170 respektive 194 kWh/m3 är teoretiska värden som inte är bevisade i praktisk drift och vår sammanställning inkluderar inte det sensibla värmet utan enbart den del som går att långtidslagra utan förlust. Jämfört med värmevärdet i bränslen är ovanstående siffror fortfarande låga. Olja rymmer som jämförelse ca 10 000 kWh/m3 och rå träflis rymmer storleksordning 1000 kWh/m3.
	Att borrhålen har låg energitäthet beror bl.a. på låg temperaturdifferens, då berget är värmetrögt och att berg rymmer mindre värme än vatten per volymenhet, specifika värmekapaciteten är ungefär hälften så stor som för vatten. I gengäld har dessa lager stor volym, ett styck borrhål kan antas omsätta värme i motsvarande 500–1000 m³ berg. Att groplager ligger högt jämfört med övriga vattenbaserade lager beror sannolikt på att de är kopplade till en värmepump som höjer temperaturen från lagret till en nyttig temperatur. 
	Beroende på vad lagret ska används till behöver uppladdningseffekten och urladdningseffekten beaktas. För att kunna lagra in stora energimängder på kort tid, t.ex. solvärme eller elöverskott, behöver laddningseffekten vara hög och omvänt behöver urladdningseffekten vara hög om lagret ska användas som spetslast. 
	Nyckeltal för lagers effekttäthet (kSEK/kW) har räknats fram på motsvarande sätt som för energi ovan och redovisas i Bilaga B kapitel 3.5.2. sidan 43–44. Detta tal blir i praktiken intetsägande, då effektkostnaden inte verkar vara dimensionerande för investeringskostnaden i de flesta fallen. Till exempel är kostnaden för att dubblera effekten för ett groplager uppskattningsvis mindre än 5 % av total anläggningskostnad om man tittar till vad de olika ingående delarna kostar (Berglund E., 2014). Nyckeltalet blir därmed intetsägande, då exempelvis en trefaldig ökning av effekten skulle öka investeringskostnaden med storleksordning tio procent. Därför har vi valt att inte redovisa detta tal i denna rapport, utan hänvisar till Bilaga B om läsaren vill ta del av nyckeltalet för de olika lagren. 
	I Tabell 3 presenteras intervall för verkningsgraden för de olika teknikerna. 
	Tabell 3. Sammanställning av verkningsgrader för de olika teknikerna. För fyra av lagren finns endast ett rapporterat värde, markerade med A i kolumnen till höger. 
	Verkningsgrad (%)
	Teknik
	81A
	Ackumulatortank
	99A
	Trycksatta ackumulatortankar 
	46–56
	Akvifer
	45–63
	Borrhål
	65A
	Bergrum
	64–86
	Groplager
	87A
	Latenta lager 
	-
	Termokemiska lager 
	A) Endast ett rapporterat värde 
	En brist i ovanstående tabell är att verkningsgraden inte går att jämföra mellan lagren. Verkningsgraden är beräknad enligt ekvation (10) och (11) i Bilaga B. I tabellen ovan finns lager vars verkningsgrad är räknad utifrån att lagrets förluster mot omgivningen har stabiliserats, men också lager där förlusterna inte har stabiliserats eller beräknad utifrån teoretiska värden där installationen inte varit i drift tillräckligt länge för att kunna ge data (se kommentarsfältet till tabellsammanställningen för varje lagertyp i Bilaga B). Vidare är förlusten beroende av såväl temperaturskillnad mot omgivningen vilken varierar med vilken ort som lagret befinner sig på och beror för det tredje även av lagringstiden i de fall verkningsgraden avser en lagringscykel och mäts som nyttig energi ut under cykeln. 
	6 Miljöpåverkan/kemikalier
	Ett lager avger i sig inga miljöfarliga ämnen som uppstår vid förbränning, de bullrar inte och kräver i regel inte någon transport. Detta innebär att de skulle kunna placeras nära bebyggelse. 
	I de fall där de termiska lagren används för att ersätta förbränning upphör utsläpp till luft. Är det fossil produktion som ersätts eller om lagret möjliggör större andel förnybar kraft i elnätet innebär lagren en minskning av koldioxidutsläpp. 
	Nedanstående stycken bygger på resultaten i Bilaga B där miljöaspekten bedöms kvalitativt för systemen. 
	Sensibla lager
	Sensibla lager såsom groplager, bergrumslager, borrhålslager och akviferer hanterar oftast stora mängder varmvatten. Vid ett hypotetiskt dammbrott, eller om sprickor i konstruktionerna uppstår, kommer varmt vatten att läcka ut i omgivningen. Det är därför viktigt att säkerställa att ett sådant läckage inte kommer att kunna ske och att begränsa effekterna vid en eventuell olycka. 
	Eventuella tillsatser i vattnet kan ge en miljöpåverkan beroende på vilken kemikalie som tillsats i systemet. Kemisk påverkan uppstår framförallt vid utsläpp från läckande system men någon påverkan från detta har inte påträffats inom ramen för denna studie.
	Akviferer ska drivas så att risken minimeras för att grundvattennivåerna förändras till nivåer som kan vara skadliga (Thuresson, 2016), vilket bland annat regleras genom vattendom. 
	Vid borrning av borrhålslager kan intilliggande dricksvattenbrunnar få sjunkande vattennivå på grund av förändringar som uppstår i den hydrauliska gradienten vid borrningen i berg. Vid borrningen kan grundvatten förorenas med saltvatten i de områden där antingen inträngning av havsvatten innebär risk, eller i de områden där fossilt saltvatten förekommer i berggrunden (Hallqvist, 2014), (Abrahamsson, 2013) (t.ex. kring delar av Vänern). Även buller och avgaser från den utrustning som används vid borrning har en negativ miljöpåverkan. 
	Det är idag oklart hur varma groplager, bergrumslager, borrhålslager och akviferer påverkar marken avseende på:
	 Kemi
	 Grundvattennivå
	 Biologi 
	Latenta och termokemiska lager
	Dessa lagertyper består av olika typer av kemikalier som kan ha olika miljöpåverkan. 
	Materialets miljöpåverkan är beroende av framställningsmetod, livslängd och hantering av materialet då det är uttjänt för lagring. Till exempel är kommersiellt framställt paraffin brandfarligt, och icke-biologiskt nedbrytbart. Vissa paraffiner kan släppa ut skadliga toxiner vid förbränning och de kan vara cancerframkallande (Chandel, 2016), medan andra är säkra att använda, till exempel octadecane och vanliga paraffinvaxer som används i hushåll. Risken ökar för ovanstående ogynnsamma egenskaper med höga arbetstemperaturer.
	Salthydrater kan vara irriterande för hud och ögon och kan ha negativ påverkan på växtlighet om det släpps ut i naturen i stora mängder (Chandel, 2016). 
	Litiumbromid är en saltlösning som inte anses ha någon påverkan på växthuseffekten och är endast farlig för människor vid direktkontakt (Persson, 2008). 
	Zeolit rapporteras ha låg miljöpåverkan och miljömässigt fördelaktig som energilagringsmedium då det inte är giftig och kan utnyttja vattenånga som absorberande ämne (Güthlein, 2011). 
	Natriumhydroxid liksom kalciumhydroxid är basiska och frätande kemikalier som reagerar exotermt med vatten och behöver hanteras därefter (Svenska kalkföreningen, 2018). Natriumhydroxid är en vanligt förekommande industrikemikalie för rengöring och kalciumhydroxid används bland annat inom jordbruket för att höja markens pH-värde.
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	För att kunna göra en rättvis bedömning av den ekonomiska kalkylen för ett lager behöver alla nyttor värderas och beräknas för det specifika enskilda fallet. De ekonomiska konsekvenserna för nyttorna är inte beräknade då detta projekt inte omfattar att ta fram olika typnät och typkostnader vilket skulle behövas i så fall.
	En mer ingående diskussion över de nyttor som olika lagertyper skulle kunna tillföra olika fjärrvärmesystem återfinns i avsnitt 7.2. Diverse nyckeltal för verkliga lager i drift återfinns i kapitel 5.9. 
	I denna studie har det framkommit att ett lagers kostnad att bygga, liksom dess prestanda, beror på en rad lokala underliggande faktorer som är specifika för just det enskilda fjärrvärmenätet. Detta gör det svårt att jämföra kostnader mot olika ekonomiska nyckeltal, så som levelised cost of energy (LCOE) eller livscykelkostnad, (LCC). Det lokala fjärrvärmenätets specifika förutsättningar gör det för många lagertyper orimligt att anta att samma lager skulle få liknande relation mellan kostnader och prestanda i ett annat fjärrvärmenät. 
	Nedan beskrivs lagerkostnader fördelade på följande rubriker:
	 Investering
	 Underhåll/service/drift
	 Energiförlust
	 Temperaturförlust
	En svårighet med nyckeltal för investeringskostnader som relaterar till energi (SEK/MWh) och effekt (SEK/MW) för varmvattenlager är att sådana nyckeltal bland annat beror av temperaturskillnad mellan framledning och retur. Nyckeltal som istället relaterar till vattenvolym (SEK/m3) fångar anläggningskostnaderna bättre, men missar till exempel hur mycket nyttig värme som faktiskt kommer ut ur lagret efter förluster. Vattenvolym går heller inte att jämföra mot andra lagringsmedia än vatten. Se vidare kapitel 7.1.3.
	Drift- och underhållserfarenheter från befintliga installationer har samlats in genom litteraturstudier och intervjuer inom ramen för projektet. 
	Lager har generellt sett få rörliga delar och komponenter jämfört med panncentraler och saknar flertalet av de servicekrävande delsystem som är förknippat med förbränning och pannor. 
	Sammanfattningsvis kan sägas att driftproblemen oftast uppstått på grund av läckage, korrosion och annan materialdegradering, samt igensatta värmeväxlare. 
	För mer information kring drifterfarenheterna för respektive lagertyp, se Bilaga B. 
	Det saknas allmänt accepterade nyckeltal för ett lagers energiförlust, även om det naturliga borde vara [inladdad energi / nyttig energi ut] för en normal driftscykel.
	Energiförlusten är i princip proportionell mot temperaturskillnad mellan lager och omgivning (t.ex. uteluft eller berggrund). Även här förändras alltså nyckeltal på grund av lokala förhållanden, oavhängigt geometrin och isolertjocklek. Ett centralt placerat lager behöver hålla en högre temperatur, medan ett distribuerat lager, under vissa förutsättningar, kan hålla lägre temperatur och ändå åstadkomma samma nytta. Termokemiska lager skiljer sig här, genom att de kan tillåtas svalna (mot en engångsenergiförlust) var efter ingen ytterligare förlust sker under lagringstiden.
	Temperaturförlusten i lagret minskar nyttan, under en viss temperatur blir t.ex. framledningstemperaturen inte längre användbar utan behöver blandas med prima värme eller värmepumpas. Temperaturförlusten blir därmed antingen en begräsning i form av minskad flexibilitet i hur och var lagret kan användas, eller medför andra investeringar och driftkostnader.
	Som påtalats i kapitel 4.3, saknas allmänt accepterade och använda dimensionslösa nyckeltal som beskriver denna på ett adekvat sätt. Notera att temperaturförlust kan uppstå utan energiförlust, t.ex. vid omblandning.
	Termiska lager ger nytta i ett flertal olika former i dagens fjärrvärmenät. I framtidens europeiska sammankopplade, smarta, resurseffektiva och klimatanpassade energisystem förväntas de både bidra med andra nyttor samtidigt som de förväntas få större genomslag per nytta. 
	Nedan analyserar vi de nyttor som framkom på workshopen, kompletterat med nyttor tagna från litteraturen. För att skilja underlaget från workshopen med litteraturkällorna refererar vi till litteraturkällorna i analysen. Vi har också försökt att kategorisera typ av nytta för att underlätta för läsaren och öka läsbarheten.
	Den generella nyttan är att värme som producerats med låg rörlig kostnad, till exempel solvärme, industriell restvärme, eller förbränning av avfallsbränsle, lagras och ersätter produktion som har högre rörlig kostnad, som är mindre resurseffektiv och som har större miljöpåverkan, till exempel en pellets- eller oljeeldad hetvattenpanna. Det är också så att ett termiskt lager inte bara kan ersätta dyrare produktion, utan även ersätta behovet av produktionsanläggningar eller distributionskapacitet.
	I resonemangen nedan har vi antagit att latenta och termokemiska lager får ett rimligt pris om de börjar användas i stor skala. Lagren behöver kunna leverera värme med fjärrvärmetemperaturer alternativt eftervärmas eller blandas med högre temperaturer.
	Ett termiskt lager kan frikoppla värme- och elproduktionen i ett kraftvärmeverk. Detta innebär att produktionsoptimeringen i verket blir mer flexibel. 
	Effekterna blir att kraftvärmeverket kan producera el i fri mängd när elpriset varierar och lagra restvärmen från elproduktionen. Fjärrvärmeoperatören kan sedan ta ut restvärmen när den behövs. 
	För denna tillämpning passar termiska lager som kan lagra höga effekter och samtidigt låga till medelhöga energimängder beroende på hur långtgående frikopplingen mellan el och värme skall vara. Lager som svarar mot detta är bergrumslager, groplager och stora ackumulatorer. För att lager som är baserade på latenta och termokemiska material ska kunna fungera behöver kringsystem utvecklas som kan utvinna den effekt som behövs ur kemikalierna, det vill säga system som kan komma runt kemikaliernas låga värmeledningsförmåga. För att borrhålslager ska kunna användas för denna applikation behöver tekniken sannolikt utvecklas att klara högre temperaturer och ev. behöver ett sådant lager även kombineras med en ackumulatortank som utjämnar dygnsvariation. 
	I samarbete kan elproducenter och fjärrvärmeoperatörer nyttja lager till att absorbera överskott av el från variabel elproduktion. Så sker till exempel i kraftvärmeanläggningar i Tyskland idag. I sådant fall finns möjligheten att lagra energin vid så hög temperatur att lagret i framtiden skulle kunna nyttjas för både kraft- och värmeproduktion. 
	Effekten blir att fjärrvärmen kan bidra till att mer förnybar elproduktion kan installeras i elsystemet, eftersom fler sol- och vindverk kan installeras i elsystemet när fjärrvärmen absorberar det ”överskott” på el som kan uppstå soliga och blåsiga dagar.
	De termiska lager som är lämpliga för tillämpningen kan lagra höga effekter samt höga energinivåer och utgörs av samma lager som i stycket ovan. Termokemiska och latenta lager, med anpassade kringsystem och/eller god värmeledningsförmåga, skulle kunna användas för att omvandla el till värme med sådana temperaturer att värmet skulle kunna nyttjas i kraftvärme och återskapa el vid senare tillfälle. 
	Ett långtidslager kan helt eller delvis jämna ut säsongsvariationen, vilket radikalt förändrar den optimala produktionsmixen. 
	Utan säsongslagring utgörs baslasten av anläggningar med hög investeringskostnad och låg bränslekostnad, till exempel sopförbränning. Dessa anläggningar måste ha lång drifttid för att vara lönsamma på grund av den höga investeringskostnaden. De kan inte byggas hur stora som helst eftersom värmebehovet är begränsat under sommaren och den varma delen av vår och höst. Omvänt återfinns pannor som är billiga att bygga men dyra att använda som topplast, till exempel biooljeeldade pannor, vilka enbart körs ett fåtal timmar per år när det är riktigt kallt.
	Kraftvärmeverk som byggs med enbart fjärrvärmen som värmesänka för elproduktionen, kan med hjälp av säsongslager öka sin nyttjandegrad. Operatören kan undvika anläggningar som använder primära bränslen och är dyra i drift. Det går dessutom att till exempel lagra solvärme från sommar till vinter och på så sätt ersätta behovet av produktionsanläggningar eller distribution. 
	Avfallsförbränningsanläggningar och anläggningar som ger industriell restvärme byggs för annat huvudsakligt ändamål än värmeproduktion och kommer därför att fortsätta producera oavsett värmeunderlag. Här utgör säsongslagringen en möjlighet att dimensionera ner annan kylning och en möjlighet att få nytta av restvärmen även sommartid.
	Att köra pannor med jämn och hög effekt ökar dessutom deras effektivitet, minskar slitaget och därmed även underhållet.
	Lager för denna typ av tillämpning behöver ha stor energimängd såsom borrhålslager, bergrumslager eller groplager. Utifrån dagens kunskaper bedöms latenta och termokemiska lager blir för kostsamma i denna skala, även i närliggande framtid. Möjligtvis skulle dessa kunna användas till att täcka spetslasten.
	Lagring ger möjlighet att tillvarata större andel batchvis (stötvis) producerad restvärme (Gadd & Werner, 2015) eller till exempel större andel solvärme, än vad som annars varit möjligt. På så sätt kan behovet av produktionsanläggningar eller distribution ersättas helt eller delvis med ett lager. 
	Lagret behöver sannolikt placeras nära värmekällan eftersom det är fråga om att ta emot batchvis värme, hög effekt under kort tid. Detta kan innebära att lagret är placerat i en del av systemet där framledningstemperaturen från vintertid kan vara lägre än den centrala systemtemperaturen vilket ökar lagrets kostnadseffektivitet (för de flesta lagertyper).
	Lager som passar för lagring av batchvis och intermittent/variabel produktion behöver kunna laddas med hög effekt. Beroende på periodicitet kan även mycket energi behöva lagras, dygn, vecka och upp till säsong. Dessa lager är främst groplager och bergrumslager om vi bortser från vanlig ackumulatortank, men kombination med ackumulatortank och borrhålslager är tänkbar. Även här finns potential för latenta och termokemiska lager i framtiden.
	Termiska lager kan placeras ute i fjärrvärmenätet för att mata in och ut värme. Detta innebär att lagret kan vara placerat bakom en flaskhals eller vid ett område med lågtemperaturbebyggelse. Se Figur 2, som visar konceptuella lagerplaceringar.
	Genom att placera ett lager bakom en flaskhals kan operatören minska temperaturökningen som behövs vintertid för att kompensera för flaskhalsen i nätet.
	Urladdningstemperaturen från lagret kan sänkas om lagret är kopplat till en lågtemperaturbebyggelse. 
	Operatören kan ladda lagret med vanlig fjärrvärmetemperatur, eventuellt även den lägre sommartemperaturen, och ändå få en tillräcklig urladdningstemperatur trots lagrets temperaturförluster under lagringen. 
	Ett distribuerat lager som är placerat nära kunderna kan även vara en del i ett ökat samhällsengagemang i förnybar produktion där kunderna blir prosumenter. Ett distribuerat lager kan vara en del av en ny affärslösning mellan kunden och energibolaget. 
	Dessutom har ett distribuerat lager, i jämförelse med en distribuerad panna, fördelen att det inte bullrar, det saknar bränsletransporter och släpper inte heller ut miljö- och hälsofarliga ämnen (se också avsnittet Miljö).
	Beroende på om distribuerade lager spetsas med annan produktion behöver de kunna laddas ur med hög effekt och stor energimängd, men i mindre skala än centralt placerade lager som ska försörja hela fjärrvärmesystemet. Sammanlagringen av värme blir lägre för ett distribuerat lager än för ett centralt placerat. Lagren får inte heller samma skalfördelar som ett större lager får, vilket behöver kompenseras av andra fördelar, så som lägre framledningstemperatur. 
	Lämpliga lager är groplager, i vissa fall bergrumslager (om själva bergrummet redan finns och inte behöver större sanering) och borrhålslager i kombination med en ackumulatortank eller annat lager som klarar hög effekt. Även här finns potential för termokemiska lager i framtiden. 
	Det finns lager som används både för värme och kyla och som på så sätt ger två nyttor. Typexemplet är att restvärme från komfortkyla lagras in till vintern då värmen tas upp med hjälp av värmepump till en användbar temperatur. Omvänt kyls lagret när värmen tas upp på vintern, varvid ny kyla fylls på inför sommaren. Dessa kombinerade lager för värme- och kyla innebär lagring vid låg temperatur vilket avsevärt minskar energi- och temperaturförluster. Ett flertal större fastigheter, så som köpcentrum och universitetssjukhus har denna typ av system. Vanligen används enbart värmepump och denna sänker temperaturen så mycket att lagret ger användbar kyla under stor del av sommaren, som spetslast-kyla ”reverseras” värmepumpen och tjänar som kylmaskin. E.ON:s koncept EctoGrid bygger på liknande principer där lokala över- och underskott av termisk energi kommer till nytta. Andra lösningar existerar. Exempel på system finns i Bilaga B, sidan 28 (Akvifer Arlanda) och sidan 31 (Borrhålslager i Emmaboda).
	Effekten av samproduktion blir att investering i lager och maskiner ger dubbla nyttor. Den låga temperaturen möjliggör att fler restvärmekällor blir tillgängliga, så som komfortkyla, men det har egentligen inte med samproduktionen att göra utan med lågt ställt temperaturkrav.
	Lager som lämpar sig för kortsiktig balansering av värme och kyla är sensibla lager med hög effekt jämfört med energiinnehållet såsom groplager, bergrum och ackumulatorer.
	Latenta och termokemiska lagers funktion för detta behöver utredas.
	Varmvattenlager som är fyllda med fjärrvärmevatten kan användas till trycksättning av fjärrvärmesystemet genom att lagrets vattenpelare motsvarar fjärrvärmenätets statiska tryck. Detta ger en kostnadsminskning genom att undvika en investering i ett trycksatt system utan lagringsmöjligheter (Gadd & Werner, 2015).
	Lager som är lämpade för trycksättning är framförallt ackumulatortankar och andra lager i vilka vattenkvaliteten kan garanteras. Detta gäller varken bergrumslager eller groplager i dagsläget. Om vattenkvaliteten kan garanteras för bergrumslager eller groplagerhar lagren potential att byggas på sådant sätt att de kan användas till trycksättning, förutsatt att de även kan placeras i rätt nivå (höjd över havet) i förhållande till nätets statiska tryck. 
	I dag satsar många städer på att förtäta bebyggelsen för att motverka att städerna tar värdefull mark i anspråk, minska avstånden till attraktiva ytor och minska behovet av infrastruktur. Samtidigt kan vissa typer av lager placeras under markytan. På så sätt kan markyta frigöras som idag upptas av centrala panncentraler. 
	Effekterna slår framförallt igenom storstadsstadsnivå där markpriserna för centrala lägen är höga. 
	Lämpliga lager är borrhålslager och bergrumslager eftersom de är placerade under mark. 
	Det finns fler nyttor med termiska lager i fjärrvärmenät än vad som ovan har nämnts. Flera av dessa är antagligen inte grund nog till en investering utan blir bieffekter av en installation. Bland dessa kan nämnas att regelverket uppfattas som enklare för termiska lager än för förbränningsläggningar av energibranschen, att termiska lager kan ge bra goodwill genom att miljöbelastningen blir lägre och att personalkostnaderna har potential att minska. Andra effekter är ökad driftstabilitiet, ökad reservkapacitet vid haverier, enklare att planera underhåll av pannor, o.s.v. 
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	Europa står inför omställningen till ett hållbart samhälle. För fjärrvärmebranschen fortsätter kundernas värmeförbrukning att effektiviseras samtidigt som omställningen av omgivande energi- och materielsystem förändrar tillgång och pris på biomassa- och avfallsbränslen. Den närliggande elmarknaden påverkas både av förändrad produktion och konsumtion, bland annat ökad produktion från förnybara källor, införande av batteriteknik, elektrifiering av industriprocesser och transporter. Draget till sin spets är lokal restvärme, solvärme och geotermisk värme de värmekällor som inte mutats in av andra sektorer. Det är mot denna bakgrund som analysen av termisk lagring diskuteras nedan.
	Studien har utgått från verklig prestanda för verkliga lager i drift, inte från teoretiska beräkningar eller uppskattade potentialer. Detta har medfört att det är svårt att dra slutsatser från nyckeltal och göra andra direkta jämförelser då förutsättningarna för lagren är väsensskilda. Exempelvis rymmer groplager mer energi per kubikmeter vatten än ackumulatortankar, när groplagren används ihop med värmepump. De termokemiska och latenta lagren har skyhöga kostnader jämfört med sensibla lager. De tar också stor plats per lagrad energi, då det är fråga om små prototyper och inte om kommersiella system i industriell skala. 
	Studien hade därför tjänat på om det funnits vedertagna dimensionslösa tal som beskriver lagers termiska karaktäristik. Då den bättre kunnat jämföra och redogöra för olika lagertypers prestanda baserat på de behov av kapacitet och lagring av energi som finns i svenska fjärrvärmenät för att jämna ut dygns- och säsongsvariation. Här skulle man från fjärrvärmehåll kunna skapa koncensus kring någon metod, vilket vore bättre än ingen metod. 
	För de termokemiska och latenta lagren är det svårare att bedöma storskalig potential utan att ägna sig åt spekulation och fromma förhoppningar, möjligen med undantag för de kemikalier och reaktioner som redan testas i industriell skala. 
	Utifrån resultaten i denna rapport har vi ändå försökt oss på att övergripande jämföra lagren med avseende på vad som påverkar kostnaderna. Sammanställningen finns i följande avsnitt.
	Nyckeltal för effektkostnad för befintliga lager (avsnitt 5.9) visade sig vara relativt intetsägande. Utgående från vad som generellt är känt om de olika teknikerna och med ackumulatortankar som referenspunkt, gör vi ett försök nedan att karakterisera lagren utifrån vad som driver kostnaden och därmed vilken nivå på effekten och energin i relation till varandra som fås ut ur lagret. Vi har använt nivåerna hög, medelhög och låg per investerad krona. 
	 Ackumulatortankar: hög effekt per investerad krona/låg energi per investerad krona,Effektkostnad: Fjärrvärmevatten i en icke trycksatt ackumulatortank lagras direkt utan mellanliggande värmeväxlare, enbart röranslutning och risk för omblandning vid höga flöden som begränsar effektuttaget. En högre cistern ger mindre omblandning av vattnet, men kräver tjockare stål vilket ökar pris något.Energikostnad: Lagringsmediet fjärrvärmevatten har i sig en låg kostnad, men kostnader för stål till cisternens volym med mera driver priset. 
	 Akviferer: medelhög effekt per investerad krona/medelhög energi per investerad krona,Effektkostnad: Antalet brunnar avgör vattenflödet och därmed effekten, antaget att vi inte kan ändra hydrogeologiska förutsättningar i marken. Dessutom behövs värmeväxlare mellan grundvatten och fjärrvärmevatten. I Sverige har akviferer låg temperaturskillnad vilket kräver högt flöde jämfört med många andra geologiska förhållanden.Energikostnad: Grundvattenvolymen beror av avstånd mellan brunnarna, om vi bortser från hydrogeologiska förhållanden. Därmed ökar avståndet och rördragningskostnader med volymen, men dessa är i regel låga.
	 Borrhål: låg effekt per investerad krona/medelhög energi per investerad krona,Effektkostnad: Borrhålskollektorer är dåliga värmeväxlare mot det fasta berget som i sin tur är värmetrögt. Effekt driver därmed kostnaden i de flesta fall.Energikostnad: Genom att öka avståndet mellan borrhålen ökar lagrets volym. Ökat hålavstånd ökar visserligen kostnader för rördragning, men dessa är dock låga. Längre avstånd ökar även behövd markyta (men denna kan fortfarande användas till annat) och ger även ökad energiförlust då lagrets omslutningsarea ökar.
	 Bergrum: hög effekt per investerad krona/medelhög energi per investerad krona,Effektkostnad: I första hand är det kostnader för värmeväxlare mellan bergrum och fjärrvärmenät som driver effektkostnaden. Energikostnad: Bergrum är dyra per kubikmeter drivet berg.
	 Groplager hög effekt per investerad krona/medelhög energi per investerad krona,Effektkostnad: I första hand är det kostnader för värmeväxlare mellan grop och fjärrvärmenät som driver effektkostnaden, samt hög omblandning då gropar i regel är grunda. Energikostnad: Gropar kostar att gräva, men det isolerade flytande locket kostar ungefär lika mycket som kostnaden för att gräva. (Notera: Danska gropar är relativt grunda vilket ger stort lock och hög omblandning.) 
	 Latenta lager: förutspås låg effekt per investerad krona/hög energi per investerad krona,Effektkostnad: I dagsläget är det svårt att värmeväxla material i fast fas med hög effekt, vilket definitivt begränsar effekten i slutet av respektive cykel. Här kan dock betydande utveckling ske.Energikostnad: Kostnaden för olika lagringsmaterial varierar kraftigt, framtida kostnad vid storskalig användning är svår att sia om. 
	 Termokemiska lager: förutspås låg effekt per investerad krona/hög energi per investerad krona,Effekt: Kostnaden för reaktorer driver priset, vilket i sin tur beror av kemikalier och teknikmognad. Även här är det svårt att värmeväxla materialen med hög effekt. Förmodligen hög kostnad även i framtiden. Energi: Kostnaden för olika lagringsmaterial varierar kraftigt, här är framtida kostnad vid storskalig användning svår att sia om. För industrikemikalier så som lut och osläckt kalk är dessa dock kända. Energiförlusterna kan bli mycket låga vid säsongslagring.
	Kommentar till latenta och termokemiska lager: Latenta lager blandas inte om, vilket ger dem en hög nytta jämfört varmvattenlager. Termokemiska lager har en reaktionstemperatur som varken minskar med lagringstid eller beror av kvarvarande volym i lagret. Denna temperatur-nytta värderas dåligt på skalan effekt / energi ovan. 
	Effektuttaget ur dessa har potential att vara högre än vad som syns i Bilaga B, men det kommer framförallt an på hur kringsystemet med värmeväxlare o.s.v. är designat.
	Temperatur ut från lagret vid urladdning och returtemperatur från lagret vid inladdning är troliga begränsande faktorer för nästan alla lager i alla tillämpningar. Denna problematik upplevs som mer begränsande än t.ex. energiförluster eller kostnad för maximal kapacitet och borde generellt göras tydligare i all diskussion och jämförelse av lager.
	Efter energiförlust, omblandningsförlust, värmeöverföringsmotstånd in och ur lagret och i vissa fall en begränsad inladdningstemperatur och för latenta lager en given fasövergångstemperatur, så är temperaturen ut ur lagret betydligt lägre än in i lagret. Att fjärrvärmenät generellt håller lägre temperatur vid låglast då det finns överskottskapacitet att ladda upp lager och håller en högre temperatur vid höglast då lagret ska laddas ur underlättar inte. 
	Problematik kring lagers temperaturförluster borde få mer fokus när framgångsrika lager beskrivs, hur har temperaturförlust hanterats, hur stor är den, vad har begränsat förlusten, o.s.v.
	De miljö- och säkerhetsaspekter som framkommit från befintliga installationer och litteraturen har varit begränsade och bedöms inte vara svårare att hantera för fjärrvärmebranschen än vad de annars är vana vid. Miljö- och säkerhetsaspekterna för termiska energilager är därför idag inte de viktigaste aspekterna i jämförelse med att tekniken ska vara funktionell och ekonomisk för att överhuvudtaget vara intressant att titta vidare på för fjärrvärmeändamål. Denna uppfattning stödjs av miljöns sistaplats i prioriteringslistan från workshopen med representanter från fjärrvärmebranschen, Bilaga A. Däremot är det idag oklart hur groplager, bergrumslager, borrhålslager och akviferer påverkar marken avseende på kemi, grundvattennivå och biologi. Det skulle antagligen underlätta processen för vattendomar m.m. om detta utreds. 
	För distribuerade lager placerade nära, eller i, bostadsområden kan nya krav på miljö och säkerhet behöva ställas för att undvika miljöstörningar och skador i närheten av folk och bebyggelse. 
	Projekt med termokemiska och latenta lager bör ha en tidig miljövärdering för att undvika att forskning läggs på kemikalier som senare visar sig vara miljömässiga återvändsgränder.
	Det är svårt att räkna hem investeringskostnaden för ett lager om alla nödvändiga investeringar för att täcka värmebehovet redan gjorts i pannor och annan infrastruktur. En investering i ett lager innebär i sådant fall överkapacitet. Det är svårt att få lönsamhet i en överinvestering, lager eller ej. Däremot kan en investering i ett lager kan vara lönsam om produktionen i nätet behöver utökas, när städer knyter ihop sin produktion eller om konkurrensen om bränslet ökar och då också priset för densamma.
	Hur många dagar klarar sig en svensk stad utan värmeproduktion vintertid? För att värmeproduktionen ska fungera behövs tillgång på både el för kringutrustningen, bränsle samt tillgång på underhållsartiklar såsom reservdelar och smörjmedel. Detta skapar ett delvis sårbart system för uppvärmningen. Särskilt utsatta såsom sjukhus har egen reservproduktion men även dessa är ofta beroende av importerade bränslen och underhållsartiklar. 
	Generellt är de sensibla lagren robusta medan de latenta och termokemiska lagren har potential att vara robusta. Lagren tarvar mindre driftinsatser än en motsvarande panna och de kan kopplas till lokala el- och värmekällor såsom sol och har i regel färre rörliga delar och färre heta delar. Även om dessa system fortfarande är beroende av importerade underhållsartiklar blir ett system med termiskt lager robustare än ett system utan och ger en stad större möjlighet att motstå sådana förändringar i omvärlden som annars skulle kunna äventyra värmeförsörjningen. 
	Vi kan även konstatera att ur ett säsongslagringsperspektiv, där lokala värmeresurser används, ökar försörjningstryggheten. 
	All lagring medför någon form av temperatur- och kapacitetsbegränsning vilket innebär att lager bäst placeras där skillnad mellan utbud och efterfrågan (i form av möjliga temperaturer och flöden) är som störst. Detta ger operatören störst flexibilitet och minimerar lagrets påverkan på distributionssystemet där ofördelaktiga temperaturer får stor inverkan. Lager är av denna anledning ofta placerade vid stora produktionsanläggningar så som solfångarfält och kraftvärmeverk. 
	Frågan är om dessa skillnader i utbud/efterfrågan av temperatur och flöde i framtiden kommer öka ute i nätet? Lågtemperaturöar med fjärde generationen fjärrvärme kan vara ett sådant exempel, eller att inkludera lagringstjänst till framtida solvärmda bostadsområden så som Anneberg i Danderyd och Drake Landing i Kanada som en del av affärsmodellen. En annan faktor är om lagringsteknikernas prestanda utvecklas. Termokemiska lager med transporterbara uppladdade kemikaliecisterner kan vara en sådan ”game-changer”. 
	De teknikmogna lagren, så som gropar, borrhål, bergrum och cisterner tjänar alla på storskalighet, inte minst gällande energi- och temperaturförluster. För de latenta och termokemiska lagren är inte storskalighet med samma nödvändighet avgörande. Massproduktion av mindre modulbaserade reaktorer kan tvärt om ge sänkta kostnader kontra platsbyggda anläggningar vilket kan öppna för specialanpassad kundnära lagring eller lagring av småskalig intermittent/variabel värmeproduktion, till exempel från prosumenter och mindre industri.
	Investeringskostnaden utgör en begräsning för ökad användning av lager, det vill säga investeringskostnaden är för hög i relation till levererad nytta. 
	Den andra begränsningen är temperaturförlusterna i lagret, till exempel i form av omblandning, värmeöverföringsmotstånd i värmeväxlare eller på grund av energiförlust till omgivningen. Förlorad temperatur kan visserligen kompenseras genom eftervärmning med panna, genom spädning med ett varmare delflöde eller genom uppgradering med värmepumpande teknik. Alla dessa medför dock olika merkostnader som minskar såväl nytta som nyttor med lagret. 
	Energiförlusterna mot omgivningen är däremot hanterbara med dagens tekniker och tycks inte vara begränsande. Temperaturförluster blir därmed en av de mest begränsande tekniska faktorerna, vilken även slår igenom på investeringskostnaden. 
	Vidare finns idag inget effektivt sätt att analysera och beskriva en lagringstekniks teknoekonomiska förutsättningar i fjärrvärmenät på en övergripande nivå. Vi eftersöker dimensionslösa nyckeltal som beskriver lagers termodynamiska egenskaper och karakteristik.
	För att kunna avgöra vilka effekter som termiska lager får i fjärrvärmesystemen behövs tillgång till modeller över några typnät, för vilka simuleringar av effekterna på nätet från olika typer av lager i olika placeringar i nätet kan studeras. Dessa modeller skulle med fördel vara öppna så att de också skulle kunna användas till andra aktörer såsom leverantörer och akademi. 
	Rekommendation för vidare arbete: Fortsatt utveckling av lager bör ha fokus på att sänka investeringskostnad och/eller minska temperaturförluster, alternativt utveckla lager för systemplacering där temperaturförlusten inte minskar nytta.
	Varmvattenlager och marklager består av groplager, bergrumslager, olika typer av vattenackumulatorer samt borrhålslager. Dessa lager behöver utveckling för att kunna tillämpas i större omfattning än idag i Sverige. 
	Groplager är väl beprövad teknik i Danmark. Dock skiljer sig det svenska klimatet och berggrunden mot de danska. Därför behöver de danska koncepten studeras närmare för att se hur de kan utvecklas för svenska förhållanden. En demonstrationsanläggning borde efterfölja en sådan studie.
	Både groplager och bergrumslager behöver kaviteter i och under mark. Genom att utnyttja befintliga kaviteter kan anläggningskostnaderna för dessa lager minskas. Idag finns befintliga kaviteter i form av till exempel grustag, bergtäkter, gruvor och bergrum. Vi föreslår att en inventering görs över var dessa kaviteter finns i förhållande till fjärrvärmenäten i Sverige samt över hur de skulle behöva utvecklas för att fungera för termiska lager. 
	Borrhålslager, bergrumslager och groplager är kostsamma investeringar. Vi rekommenderar att en studie kring affärsmodeller och ekonomin för respektive lager görs; både för centralt placerade lager och distribuerade dito. 
	Borrhålslager, bergrumslager och groplager har temperaturförluster som påverkar användbarheten i fjärrvärmenät. En studie behöver göras som ser över hur lagren ska konstrueras och driftas för att minimera temperaturförlusterna. 
	Latenta lager för uppvärmningsändamål bedöms ligga på en låg utvecklingsnivå jämfört med de sensibla. Däremot finns det exempel på latenta lager för kylapplikationer som används i drift idag. Dessutom testas latenta lager som integrerade lager i byggnadsmaterial i drift hos slutkund. Dessa exempel omfattas dock inte av denna rapport och har därför inte berörts i denna rapport. 
	Latenta lager har tre områden som behöver utvecklas för att bli kommersiellt gångbara. 
	För det första så finns inte tillräckligt med grundläggande kunskap om de termiska egenskaperna för fasändringsmaterial. Något grundläggande systematiskt akademiskt arbete har inte gjorts, vilket innebär att det kan finnas attraktiva blandningar som ännu inte identifierats. Till exempel är binära blandningar dåligt undersökta på grundforskningsnivå. Det kan alltså finnas billiga, miljövänliga blandningar med utomordentliga termiska egenskaper för fjärrvärme som vi inte vet om. Här behöver ett arbete göras med att identifiera kemikalieblandningar som skulle kunna gå att använda i industriell skala och därefter undersöka deras termiska egenskaper. 
	För det andra behöver värmeväxlingen mellan fasändringsmaterialet och fjärrvärmevatten utvecklas för att kompensera för den låga värmeledningsförmågan hos dagens fasändringsmaterial. Ett annat angreppssätt kan vara att hitta fasändringsmaterial med bättre ledningsförmåga.
	För det tredje behöver en uppskalning till industriell skala ske, vilket bland annat inbegriper systemdesign mot fjärrvärmenät och i de fall kemikalierna inte redan tillverkas i industriella kvantiteter, även att få dessa att nå ett konkurrenskraftigt pris till följd av uppskalad produktion. Givetvis behöver även demonstrationer göras, inledningsvis med små prototyper och med tiden i större skala. 
	Termokemiska lager inkluderar sorption såväl som övriga reversibla kemiska reaktioner. Lagren befinner sig, beroende på typ och ändamål, på helt olika teknikutvecklingsnivåer. För vissa återstår en del grundläggande akademiskt arbete medan andra återfinns som pågående prototyptester i industriellt relevant miljö.
	De stora utmaningarna som vi nämnde tidigare i rapporten är smart integration av värmelager i fjärrvärmesystem, att förhindra klumpbildning, att styra reaktionen på ett exakt sätt och att designa värmeväxlare m.m. med förbättrad värmeöverföringsförmåga. Grundläggande behov för fortsatt arbete ser vi inom följande områden:
	1. Vetenskaplig utvärdering av SaltX demonstrationsanläggning i Berlin.
	2. Demonstrera ett säsongslager med termokemisk reaktion där man använder sig av den förlustfria värmelagringen vid omgivningstemperatur. Optimera processen samt förhållandet mellan lager- och reaktorstorlek och utvärdera värmebalansen. 
	3. Litteraturstudie som undersöker alternativa material för termokemiska reaktioner som skulle kunna passa till rådande temperaturnivåer i fjärrvärmesystem. Fokusera på olika riktningar, t.ex. som decentraliserad värmelager, temperaturnivåer som väl kan kombineras med solvärme samt som säsongslager i samband med sopförbränning och kraftvärmeproduktion. Hur ser teknikens potential ut för dessa extremfall (stort centralt lager, små distribuerade lager)? Studien skulle även resultera i en mer detaljerad kartläggning av reaktioner och tillhörande reaktionstemperaturer. Inkludera även materialkostnad och giftighet och skissa energidensitet med hänsyn till lager och reaktor, d.v.s. hur mycket plats olika lösningar skulle behöva.
	4. Följa upp resultat från forskningsprojektet H-DisNet och dra slutsatser för svenska klimatförhållanden och fjärrvärmesystem.
	I denna studien har det framkommit att temperaturförlusten är drivande för kostnaderna för termiska lager, antingen i form av att det behövs en värmepump eller annan panna, eller att lagret inte ger önskad nytta därför att temperaturförlusten är för stor. Inte ens vid säsongslagring verkar energiförlusterna vara problemet. 
	Dimensionslösa tal
	Denna studie har fokuserat på att jämföra befintliga parametrar som kan säga något om lagrens prestanda såsom energi, effekt och temperaturer. Dessa parametrar är enbart giltiga under de lokala förutsättningar som råder där lagret anlagts. Detta innebär att värdena på parametrarna inte går att generalisera för hela lagertypen. Därför vore det önskvärt att etablera bättre förutsättningar att elaborera med lager utifrån deras termodynamiska karakteristik genom att fastställa vilka dimensionslösa tal för detta ändamål som är lämpliga att använda och karakterisera existerande lager så att en standard sätts. Här kan jämförelse göras med till exempel Reynoldstal vid dimensionering av rör, eller termiska längd (NTU) för dimensionering av värmeväxlare.
	För att analysera och beskriva en lagringstekniks teknoekonomiska förutsättningar i fjärrvärmenät på en mer generell nivå, skulle dimensionslösa nyckeltal som beskriver lagers termodynamiska egenskaper och karakteristik. kraftig underlätta beräkningar av nytta och ekonomi. 
	Osäker framtid
	Det finns osäkerheter kring framtida nytta och nyttor. Morgondagens fossilfria samhälles energisystem kommer innebära förändringar som inte går att prognostisera genom att titta på historiska data. Ett framtida lager kan till exempel inte ersätta fossileldad oljespetslast, för sådana pannor finns antagligen inte i morgondagens samhälle. Så vilka andra energilösningar konkurrerar då lagren med? I rapporten lyfts också några exempel på framtida möjligheter för lager baserat på nyttor som idag inte är tillräckligt stora för att motivera lagret men som har potential att vara en nytta i framtiden. 
	Vid utvärderingen av nyttorna och framtida potential för lager i fjärrvärmesystem skulle ett eller flera virtuella modeller av typnät underlätta arbetet. I sådana typnät skulle till exempel termiska lager kunna placeras på olika ställen i nätet och effekterna på nätet från lagret skulle således kunna beräknas. Hur detta eller dessa typnät ska se ut är inte heller klart. 
	Osäkerheter kring mogna lager
	Jämförelsen av mognadsgraden mellan olika lager är osäker: De teknikmogna lagren har i någon form demonstrerats i fjärrvärmenät redan under 1970- och 80-talet och till följd av oljekriserna. Dessa är alla baserade på varmvattenackumulering eller lagring i grundvatten/berggrund och har nu fått något av en renässans. Här är utvecklingsbehoven konkreta och handlar främst om att sänka anläggningskostnader och/eller minska temperaturförluster för att bli kommersiellt gångbara. Borrhålslager är ett sådant typexempel. För de teknikmogna lagren kan fjärrvärmebranschen, och i någon mån teknikleverantörer, se en närliggande kommersiell potential och vara delaktiga i att finansiera förbättring av tekniken.
	Osäkerheter kring omogna lager
	Däremot är generellt fasändringsmaterial och termokemiska lager omogen teknik. Deras mognadsgrad spänner från kvarstående behov av grundforskning (evidens i laboratoriemiljö för binära blandningars termiska egenskaper) till att små prototyper testats i relevant miljö. Potentialen för användning av dessa tekniker i industriell skala är svårbedömd, då såväl kostnader för reaktorer som för kemikalier kan bli flera storleksordningar lägre för kommersialiserad teknik. Av de kartlagda lagren är kostnaderna lägst för de som baseras på kemikalier där industriell erfarenhet redan finns, inkluderande utrustningar och tillverkningsvolymer, exempelvis som för lut (NaOH) och osläckt kalk (CaO). För utveckling av dessa lager är inte fjärrvärmebranschens medverkan eller finansiering självklar även om det förekommer idag för de mest teknikmogna projekten. 
	9 Slutsatser och rekommendationer för fortsatt utveckling av lagringstekniker
	9.1  sammanfattning på utvecklingsprojekt

	Allmänt
	Idag används termiska lager inom fjärrvärmebranschen som korttidslagring i centralt placerade ackumulatortankar. Det finns inget som tyder på att någon annan teknik för centralt placerad korttidslagring kommer att bli konkurrenskraftig i närtid.
	Vi har däremot i denna studie hittat runt 70 installerade termiska lager för värmeförsörjning förutom ackumulatortankar för korttidslagring. Dessa lager återvinns framförallt i norra Europa, men även i Kanada och Turkiet. De flesta lagren är sensibla, men även latenta och termokemiska lager har hittats.
	Lagren som hittats går att dela in i två kategorier; mogna tekniker som är baserade på vatten och mark som lagringsmedia, respektive omogna tekniker i form av latenta lager (fasomvandling) och termokemiska lager (inkluderande sorption). 
	Teknikmogna lager
	De teknikmogna lagren utgör majoriteten av de identifierade lagren. De består främst av olika marklager så som borrhålslager, groplager, bergrumslager och varmvattenlager. Några av dessa lager är testanläggningar som har fungerat sedan 80-talet, andra har installerats de senaste åren. För de mogna teknikerna är utvecklingsbehovet främst att:
	 sänka anläggningskostnaden vid byggnation
	 öka prestanda, främst att tåla högre temperatur och att minska temperaturförluster 
	 öka och sprida kunskap om lager i drift, inte minst gällande dimensionering, konstruktion, etc.
	Värt att notera är att inga av dessa lager (i princip) kan laddas till temperaturer över 100 °C och de är än mindre i närheten av att leverera sådana temperaturer efter ett par månaders lagring. 
	Ekonomi för långtidslagring idag
	Effekt, energi och temperaturer
	Högtempererade borrhålslager öppnar för storskalig central lagring i borrhål av restvärme från kraftvärmeproduktion, industrirestvärme, etc., där dagens fjärrvärmesystems temperaturnivåer är inom räckhåll. Låga systemtemperaturer är fortfarande fördelaktigt men inte i samma utsträckning nödvändigt. Här pågår utveckling inom Energiforsks program Termiska energilager med projektet ”Hybridlösningar för borrhålslager upp till 100 grader” (Energiforsk, 2018).
	Omogna lagringstekniker
	De omogna teknikerna består främst av latenta och termokemiska lager. Dessa bedöms inte kommersiella för fjärrvärmetillämpningar idag. Utmaningarna sträcker sig från kvarstående grundforskning till att attrahera intresse och kapital till demonstration i industriellt relevant (fjärrvärme-)miljö. Oavsett vilket är det en lång väg kvar att gå innan dessa tekniker når en kommersiell mognad i industriell skala, men de har en stor teknisk potential och möjlighet att rita om fjärrvärmekartan.
	För dessa tekniker sjunker till exempel inte urladdningstemperaturen under lagringstiden och den påverkas inte av lagrets laddningsgrad. Inte heller finns någon praktisk begränsning i att hålla temperaturen under kokpunkten för vatten. Åtminstone de termokemiska lagren skulle kunna medge (kortare) transporter av uppladdat lagringsmedia, exempelvis till spetslastvärmecentraler vilket ökar flexibiliteten avsevärt. 
	Utvecklingen lär dock inte ske av sig självt. Fjärrvärmebranschen skulle med sin industriella storskalighet kunna vara en möjliggörare för dessa tekniker som inte sällan istället har en konsumentprodukt för lagring av solvärme till en villa som målsättning. Här skulle branschen tydligt kunna beskriva sina behov och sin potential gentemot forskningsaktörer och cleantech bolag, påverka forskningsfinansiärer av grundforskning och medfinansiera och engagera sig i utveckling av tidiga prototyper så att de från början anpassas till fjärrvärmens omgivning och miljö. 
	Nedan följer en sammanställning i punktform av de projekt som föreslås i Kapitel 8 ovan.
	 Öppna modeller över typnät för fjärrvärme där simuleringar av effekterna från olika termiska lager på olika platser i näten kan utvärderas
	 Ta fram dimensionslösa tal för att kunna jämföra olika lager med varandra samt också kunna jämföra nyttorna sinsemellan
	 Inventering av kaviteter såsom grustag, bergtäkter, gruvor och bergrum i förhållande till fjärrvärmenäten i Sverige samt hur dessa kaviteter behöver utvecklas för att fungera som termiska lager
	 En studie kring affärsmodeller och ekonomi för respektive lagertyp; både för centralt placerade och distribuerade lager
	 En studie kring hur borrhålslager, bergrumslager och groplager ska konstrueras och driftas med svenska förhållanden för att minimera temperaturförluster
	 Identifiera kemikalieblandningar som skulle kunna användas i industriell skala och därefter undersöka deras termiska egenskaper. Samtidigt också se över värmeväxlingen mellan värmebärare och lagermaterial så att temperaturförlusterna minskar vid i- och urladdning och att effekt bibehålls under cykeln. Fokus är att kunna bygga en större demonstrationsanläggning för termokemiskt lager i relevant miljö
	 En miljöstudie som omfattar påverkan på kemi, grundvattennivå och biologi i marken från groplager, bergrumslager, borrhålslager och akviferer.
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	Det är främst ekonomi och teknik som återfinns på listan. 
	Ekonomi och affär: Lönsamhet beskrivet som livscykelkostnad (LCC) och som investeringsrisk återfinns båda på övre halvan och utgör grundförutsättningar. En intressant icke-teknisk aspekt är acceptans hos allmänheten (nr 10), vilken i sammanhanget kan ses i perspektiv av nya affärsmodeller. T.ex. att lagra kunders överskottsvärme/solvärme, eller att samäga lager med kunden, vilket återfinns på plats nr 15. 
	Temperatur- och energikaraktäristik: Lagrets temperaturkarakteristik återkommer inte mindre än som tre separata punkter på plats (3, 7 och 13), energiverkningsgrad återfinns på plats nr 8. 
	Bygga, ansluta och drifta: Några mer svårdefinierade egenskaper som eftersöks är systemintegration (nr 4) och implementering (nr 5) vilka kan tolkas som att lager ska vara enkelt att bygga, ansluta och drifta. Bygga och ansluta återfinns även på plats 19 och 20 och ”driftbarhet” förekommer dessutom på plats nr 6, 14 och 17. 
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	Teknoekonomisk jämförelse av olika tekniker för termiska lager i fjärrvärmenät
	Fjärrvärmebranschen står inför en stor omställning när hela EU har direktiv för att minska klimatutsläppen och att öka andelen förnybar energiproduktion. Termiska energilager kan vara ett effektivt sätt att ta tillvara överskott av el och värme i ett framtida energisystem som troligtvis består av övervägande del variabla energikällor och restvärme. 
	Rapporten ger en god översikt av de tekniker som finns tillgängliga för termiska energilager med fokus på de som är lämpliga att implementera i fjärrvärmesystem. Här har 70 termiska lager hittats framförallt i norra Europa. De flesta är teknikmogna installationer med marklager, det vill säga groplager, bergrumslager och borrhålslager, men också varmvattenlager, latenta och termokemiska lager. Här sammanställs bland annat installationskostnad, energi, effekt och volym för dessa lager. 
	Resultaten visar att marklager kan vara en kostnadsbesparing i ett fjärrvärmenät redan idag, till exempel om produktionen i nätet behöver utökas och lagret ersätter en nyinvestering. 
	Grundläggande förutsättningar för att ett lager ska vara lönsamt är tillgången till billig värmeproduktion för laddning av lagret, att framledningstemperaturen i fjärrvärmenätet är lågtempererad och att returtemperaturen i fjärrvärmenätet är låg.
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	When choosing a blend (i.e., a mixture made of two or more components) as a PCM, ensuring no phase separation with robust phase change and consistent storage density over an extensive number of cycles is crucial. To guarantee no phase separation and thus such a robust cyclic phase change, the first step is to investigate the blend system’s phase diagram (i.e., temperature vs. composition of the blend system). Thereby, a composition (i.e., the proportion of each component in the particular blend system) can be identified, either as PCM-ideal (i.e., ideally fulfilling the requirements for a robust PCM), or as unsuitable as a PCM. Binary blends (i.e., blends made of two components) are the simplest of blends. Herein, how a PCM can be chosen in a blend-system by investigating its phase diagram is exemplified. This is done along several generic binary phase diagrams between two components A and B with PCM-interesting compositions, compiled in Figure 1. All these binary systems in Figure 1 are completely miscible in liquid state, but have varying degrees of miscibility in solid-state. These system’s solid-state miscibility is also an important aspect, to predict their existing PCM-suitable compositions, and hence is concisely discussed here.
	Figure 1. Generic phase diagrams of binary blends containing congruent melting solid solutions (CCS) in (a) and (b), congruent melting compounds (CC) in (c) and (f), eutectics (E) in (c), (d), (e) and (f), and peritectics (P) in (c) and (f) (adapted and constructed based on (Lane, 1983), (Abhat, 1981), (Hugh & Hiroaki, 1992), (Mullin, 1993) and (International, 2012)).
	CONGRUENT MELTING COMPOSITIONS: CONGRUENT MELTING SOLID SOLUTIONS (CSS) OR CONGRUENT MELTING COMPOUNDS (CC)
	The most PCM-ideal compositions are the congruent melting compositions. A congruent melting composition is one in which all the solid and the liquid phases in equilibrium have the same composition (Lane, 1983). Congruent melting could occur in two different ways, by forming: 1) a congruent melting compound, or 2) a congruent melting solid solution (CSS) (Lane, 1983). Congruent melting compositions are the most PCM-ideal as they will not phase separate, even upon supercooling (Lane, 1983). 
	A congruent melting solid solution is found in each phase diagram in Figure 1 (a) and (b), denoted with a CSS each. As shown, this could be forming a temperature maximum (as in Figure 1 (a)) or a temperature-minimum (as in Figure 1 (b)). The system in Figure 1 (a) is completely miscible in solid-state, while the system in Figure 1 (b) has some solid-state immiscibility at lower temperatures, as the shaded phase region in red indicates.
	Congruent melting compounds are found, e.g. in the systems such as in Figure 1 (c) and (f) respectively, denoted with CC. Here, the system in Figure 1 (c) is partially miscible in solid-state, whereas the system in (f) is completely immiscible in solid-state.
	EUTECTIC COMPOSITIONS (E)
	Eutectics are another PCM-interesting composition in a blend system, which occur in blend systems undergoing numerous phase change behaviors, as shown in Figure 1 (c), (d), (e) and (f), denoted with E. Eutectics are also PCM-ideal, as long as they do not supercool (Lane, 1983). Eutectics are not congruent melting compositions (Lane, 1983), (Callister, Jr., 2007). However, eutectics solidify in an intimate mix of immiscible solid phases at microstructural level, with the total composition of this intimately mixed solid structure being the same as the liquid in equilibrium (Lane, 1983). Unfortunately, eutectics will always phase separate, if they undergo supercooling. This is because, with supercooling, the total composition of the eutectic sold becomes different to that of the liquid, and thus the denser phase settles, causing phase separation. Therefore, a supercooling eutectic is always unsuitable as a PCM. Interestingly, eutectics are the most abundant type of PCM-interesting compositions found within among blends (Lane, 1983). In Figure 1, the systems (c) and (d) are only partially miscible in the solid-state, whereas the systems in (e) and (f) are completely immiscible in the solid-state.
	PERITECTIC COMPOUNDS (P)
	Peritectic compounds, simply referred to as peritectics, also occur in blend systems often, as shown in the generic phase diagrams in Figure 1 (c) and (f), denoted with P. Peritectics are incongruent melting compositions (Lane, 1983), (Callister, Jr., 2007), (Porter & Easterling, 1992), and inherently undergo supercooling causing phase separation and thus are unsuitable as PCMs (Lane, 1983). Peritectics solidify through a process called coring, forming an increasingly higher melting point core surrounded by lower melting point solid layers. This thus requires the solidifying material at the peritectic composition to be cooled further and further below the expected freezing point, to complete solidification (Lane, 1983). Peritectics undergo nonequilibrium freezing, and hardly ever reach complete solidification (Callister, Jr., 2007), (Porter & Easterling, 1992). Therefore, at each consecutive phase change cycle, a peritectic composition leaves increasingly more material that does not phase change, hence lowering the energy storage capacity of the material at each cycle. Therefore, clearly, peritectics are unsuitable as PCMs. 
	A thermal energy storage (TES) system designer has to always clearly distinguish a peritectic compound from a congruent melting compound, before choosing a ‘compound’ (e.g. a salt-hydrate) as a PCM. That is because, if a peritectic is chosen, the TES system will not be robust, and is destined to fail in the long-run, with phase separation and lower storage capacity at each cycle. Whereas, if a congruent melting compound is chosen as the PCM instead, even if it undergoes supercooling, it will not phase separate, and will perform robustly in the TES system. However, interestingly, a number of commercialized PCMs are using peritectic compounds (particularly among salt-hydrates) such as sodium acetate trihydrate (SAT, NaCH3CO2·3H2O) and sodium sulfate decahydrate (Glauber Salt, Na2SO4·10H2O). Despite the use of additives and nucleating agents to minimize supercooling and phase separation in these peritectics, in bulk-scale, these can not guarantee complete phase change and thus a robust TES operation through many cycles, unlike with a congruent melting composition.
	GENERAL REMARKS AND SUMMARY
	Systems that are completely miscible in the solid-state can form congruent melting solid solutions (CSS), which are ideal as PCMs, but do not form eutectics (E). Conversely, systems that are completely immiscible in the solid-state will always have at least one eutectic (E) composition (Lane, 1983), which will be PCM-ideal as long as it does not undergo supercooling. Congruent melting compounds (CC), which are also PCM-ideal, could occur in systems that are partially miscible, or completely immiscible in solid-state. Systems that have partial miscibility in solid-state could form a variety of PCM-ideal compositions such as congruent melting solid solutions (CSS, e.g. Figure 1 (b)), congruent melting compounds (CC, e.g. Figure 1 (c)), and eutectics (E, e.g. Figure 1 (c), (d), PCM-ideal only if no supercooling). Peritectic compounds (P, simply referred to as peritectics) are unsuitable as PCMs, however, are also found commonly in systems that are partially miscible or completely immiscible in solid-state. Peritectics are unsuitable as PCMs as they undergo coring during solidification, which inherently causes supercooling and thus phase separation. Peritectics are a type of an incongruent melting composition. Overall, any incongruent melting composition is unsuitable as a PCM, as it will always undergo phase separation, being a mixture of phases with different compositions (i.e., densities). As these generalizations also reveal, a blend system’s miscibility (of the involved components) in the solid-state enables predictions on what type of PCM-ideal compositions to be expected, and is therefore is an important aspect in PCMs design using belnds.
	Referenses
	Abhat, A. (1981). Short Term Thermal Energy Storage. Energy and Buildings, 3(1981), 49-76.
	Callister, Jr., W. D. (2007). Material Science and Engineering, An Introduction (7 ed.). New York, United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
	Hugh, B., & Hiroaki, O. (1992). ASM Handbook - Alloy Phase Diagrams (Vol. Volume 03). ASM International.
	International, A. (2012). Phase Diagrams - Liquid and Solid-State Reactions. Retrieved October 03, 2012, from http://www.asminternational.org/portal/site/www/SubjectGuideItem/?vgnextoid=715bdc8cc359d210VgnVCM100000621e010aRCRD
	Lane, G. A. (1983). Solar Heat Storage: Latent Heat Material, Volume I. Florida: CRC Press Inc.
	Mullin, J. W. (1993). Crystallization. Oxford OX2 8 DP: Butterworth-Heinemann Ltd. Linacre House: Jordan Hill.
	Porter, D. A., & Easterling, K. E. (1992). Phase Transformations in Metals and Alloys (2nd ed.). London: Chapman & Hall.




