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i

FÖRORD
Denna rapport, beställd av Statens energiverk, utgör redovisning av
projekt 656 111-1 / Solvärmelager, SGI och behandlar teknik för
lagring av solvärme i mark och vatten. Syftet har varit att ta fram
underlag till framtida FoU-insatser inom området. Till grund för detta
ligger en beskrivning av vilka lagertekniker som kan komma i fråga,
nulägesbeskrivning av teknik och problem, materialinventering,
potentialbedömning, koncept över möjliga lagerutformningar,
kostnadsbedömningar mm vilket tagits fram i en inledningsfas i
projektet.
I projektet har ingen ny forskning och utveckling genomförts utan
befintlig kunskap har sammanställts och förslagen till lagerut
formningar baseras på denna kunskap.
Projektet har genomförts i en projektgrupp med Caroline Magnusson från
Statens geotekniska institut, SGI som projektledare. Jan Sundberg,
Terratema AB, Leif Eriksson och Heimo Zinko från Studsvik energi har
ingått i projektgruppen.
Från Statens energiverk har Ingvar Enqvist och Karin Åberg deltagit.
Linköping, maj 1990.
Caroline Magnusson och Marti Lehtmets
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SAMMANFATTNING
1

Bakgrund

För att säsongsbaserad värme ska kunna bidra till uppvärmning under
hela året måste distributionssystemet kombineras med ett värmelager.
Idag är ett sådant värmeförsörjningssystem i allmänhet ej ekonomiskt
i jämförelse med andra uppvärmningsalternativ, men med en målmedveten
utveckling av lagerteknik bedöms det finnas förutsättningar för att
dessa system ska bli konkurrenskraftiga.
Lageranvändning förväntas ske främst inom solenergiområdet. Potentia
len från solenergi uppskattas, inom nybyggnation av små fjärrvärmesy
stem (~10MW) och blockcentraler, till 4-6 TWh/år. Detta motsvarar
cirka 10 % av dagens totala fjärrvärmeproduktion. För att realisera
detta mål behövs cirka 1500 solvärmecentraler med värmelager av vatte
nekvivalenta storleken 10 000-15 000 m3
Kunskap om lagerteknik är idag begränsad varför många geo-, material-,
och systemtekniska problem återstår att lösa.
Tillsammans har Statens geotekniska institut och Studsvik energi på
uppdrag av Statens energiverk utfört en inventering och värdering av
kunskapsläget inom värmelagringsområdet. Resultatet av arbetet har
sammanställts i en arbetsrapport som lett fram till föreslagna forsk
nings- och teknikutvecklingsinsatser. Detta dokument utgör en samman
fattning av arbetsrapporten.
2

Teknisk systemanalys

De lagertyper som är av intresse att utveckla för lagring av värme an
vänder antingen vatten eller själva marken som lagringsmedium. Varje
mediums förmåga att lagra värme uttrycks i dess värmekapacitivitet.
Hög värmekapacitivitet, somt.ex hos vatten, är en förutsättning för
stor energitäthet. För ett givet energibehov blir därför ett vatten
lager alltid mindre än ett motsvarande marklager i lera eller berg.
Vid energitillförsel ökar medeltemperaturen i ett värmelager. Lagrets
arbetstemperatur begränsas uppåt dels av lagringsmediet, dels av
övriga materials maximalt tillåtna temperatur. Med en hög lagertempe
ratur, det vill säga god energikvalitet, ökar man lagrets användbarhet
eftersom direktanslutning, utan värmepumpskoppling, kan användas mot
distributionssystemet. Betydelsen av värmeisolerande åtgärder blir
emellertid större. Val av temperaturnivå avgörs av lagrets specifika
kostnad, lagrets isoleringsgrad och krav på in- och utlagringstempera
tur. För lagersystem skall man också beakta möjligheten att täcka
spetslastbehovet med en annan energikälla om detta ger en totalt bil
ligare lösning. Så är fallet vid solfångardrift idag där aktuellt
kostnadsläge ger en optimal energitäckningsgrad på cirka 75 %.
En typisk temperatur i ett metallinfodrat vattenlager är 95 °c.
Används polymera material begränsas temperaturen till en något lägre
nivå. För ett markvärmelager (lera) kan temperaturen begränsas av pro
cesser som påverkar jordens egenskaper. Endast i undantagsfall har
hittills högre marklagertemperatur än 30 °c utnyttjats. Ett marklager
tappar dessutom temperatur då det omsätts. In- och utmatning kräver en
drivande temperaturdifferens mellan marken och den värmetransporteran
de fluiden. Detta innebär att utlevererad värme normalt ligger på en
lägre temperaturnivå än inlagrad värme.
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Den lägsta temperaturen i lagret är normalt bestämd genom distribu
tionssystemets returtemperatur.
Ett lager kan omsättas olika antal gånger per år. Solvärmelagring är
ett exempel på säsongslagring med en till två energiomsättningar per
år. Korttidslager som används i fjärrvärmesammanhang har en stor ef
fektkapacitet. Detta kan bäst erhållas ur ett skiktat vattenlager med
stor temperaturdifferens hos fluiden och stort volymflöde. För ett
marklager är effektförmågan begränsad på grund av tröghet i värmeöver
gången mellan fluiden och marken eller vice versa.
Även vid säsongslagring är marklagrets effektförmåga begränsande. Mar
klager för solvärmetillämpning bör därför kompletteras med ett buf
fertlager för att jämna ut effekttillförseln under dygnet såväl vid
inlagring som uttag av energi.
Ett solvärmesystem baserat på ett värmelager innehåller dels en sol
fångarkrets, dels en krets för värmedistribution. Solfångarkretsen in
nehåller antifrysmedel och separeras därför med en värmeväxlare från
lagret. Även värmedistributionskretsen separeras från lagret medelst
en värmeväxlare. Detta underlättar tryckhållning i leveransnätet och
man undviker följder av syresättning och kemisk urlakning som kan fö
rekomma i lagret. Varje värmeväxling sker på bekostnad av ett tempera
turfall hos fluiden.
3

Exempel på lagertelmiska lösningar och kostnader

3.1

Exempel på lagertelmiska lösningar

Inom ramen för detta arbete har ett antal lagerkoncept tagits fram av
typ vattenlager i grop och marklager i lera respektive berg. Samtliga
koncept är anpassningsbara för solvärmetillämpning.
Ett gropvärmelager kan anläggas i jord eller berg. Utifrån markens
egenskaper utformas olika konstruktionslösningar för gropvärmelager.
Väggarna till en grop, som förläggs i fast jord, kan grävas ut utan
jordförstärkning. Väggarna blir då sluttande med en lutning som beror
av materialets geotekniska egenskaper. För att utnyttja utschaktade
massor är det lämpligt att använda massbalansmetoden. En vertikal be
tongmur gjuts i markplanet varvid överskottsmassor används som mot
fyllning. För att vid behov skydda isolering och förhindra läckage
kläs gropen invändigt med ett tätskikt av bentonit, metalliskt eller
polymert material. Beroende på val av tätskikt kan botten och väggar
behöva avjämnas med betong.
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För att kunna bygga en grop i lös jord (lera) med brant släntlutning,
vilket minskar lockytan, är det nödvändigt att förstärka jorden innan
utgrävning kan ske. Jordförstärkning kan ske på många sätt t.ex med
slitsmur, kalkpelare, jetpelare eller spant. Slitsmurteknik bedöms i
dagsläget vara mest realistisk att använda. I de föreslagna koncepten
används därför denna teknik genomgående. En slitsmur består av en i
marken platsgjuten och armerad betongmur. Sedan slitsmuren färdig
ställts kan gropen grävas ur innanför muren. Även för gropar i lera
rekommenderas massbalansmetoden. Lera har relativt fast jord och berg
låg värmeledningsförmåga vilket medför att mindre isolering erfodras
på sidan. Isoleringen appliceras normalt vertikalt på den uppbyggda
betongväggen ovan naturliga markytan. En grop i lera kan kläs in
vändigt med ett metalliskt eller polymert tätskikt om vattnet måste
skyddas från betongens urlakning.

En grop i berg sprängs ut med vertikala sidor vilka avjämnas och tätas
på vattenförande sprickor. Det är väsentligt att sidorna i en mindre
berggrop isoleras för att inte värmeförlusterna skall bli för stora.
Det är dock svårt att finna en enkel och bra metod där isoleringen kan
hållas torr/dränerad. Används ingen isolering längs sidorna krävs stor
lagervolym för att få acceptabel relativ värmeförlust.
Den isolerade lockkonstruktionen till ett groplager kan vara fri
eller centrumbärande respektive flytande i de fall (fast jord) gropens
sidor inte kan bära någon last. Till en grop i fast jord, med sluttan
de väggar, blir kostnaden för lockkonstruktionen förhållandevis stor.
Markvärmelager med vertikala slangsystem i lera och berg har
byggts vid ett flertal tillfällen med låga temperatur- och effektkrav,
oftast i kombination med värmepump. Denna teknik är etablerad. För
tillämpning utan värmepump måste temperaturnivån höjas. Dessutom för
utsätter solvärmeapplicering att lagrets effektförmåga ökas om inte
bufferttank används.

För ett markvärmelager i lera påverkar temperaturhöjningen markens
egenskaper med påföljande risk för sättningar och minskad lagringska
pacitet på grund av avdunstning.
Värmelagring med borrhål i berg bygger på samma värmetekniska princi
per som värmelagring med slangar i lera. Skillnaden är att värme
lagras i berget istället för i leran. Värmelagring i berg, i för
hållande till lera, har utförts vid högre temperaturnivå såväl med som
utan värmepump.
Ovansidan av ett markvärmelager är lätt att isolera. Det är å andra
sidan byggtekniskt svårt att isolera sidan. All isolering läggs därför
i markytan ovan lagret, och som kompensation för sidoisolering, en bit
ut från lagrets kant. Värmeförluster från ett markvärmelager i berg
blir större än då lagringsmediet är lera. Detta ökar kraven på isole
ring samt stora lagervolymer vid markvärmelagring i berg.
Kortsiktigt fungerar den konventionella tekniken för markvärmeväxling.
På längre sikt bör en materialanpassning mot högre temperatur ske.
Förbättrade installationsmetoder för nyutvecklade effektivare markvär
meväxlare är också angeläget att ta fram.
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För att täcka momentana effekttoppar kan ett markvärmelager komplette
ras med en mindre vattentank. Vid solvärmetillämpning utnyttjas denna
tank för dygnsutjämning.
3.2

Kostnader

En serie kostnadskalkyler har utförts på olika typer av grop- och
markvärmelager, i 1989 års kostnadsläge, för att därigenom ge underlag
för olika lagertypers ekonomiska potential. För att få jämförbara
kostnader för olika lagertyper har dessa normerats med avseende på en
ergiinnehåll och värmeförluster. Nyttan av ett högtempererat groplager
med volymen X blir därför ekvivalent med ett marklager i lera med
volymen 2*X eller ett marklager i berg med volymen 3*X.
Två storleksnivåer av lager har kalkylerats, stora {30 000 m3 vatten
ekvivalent) och medelstora (10 000 m3 vattenekvivalent).Generellt
finner man att marklager i lera är billigast. Medelstora marklager i
berg är mindre intressanta på grund av stora värmeförluster. Groplager
i berg ger en hög kostnad om inte någon form av kreditering kan er
hållas för utsprängda bergmassor. För stora lager {30 000 m3 vattenek
vivalent) fås följande normerade kostnader vid säsongslagring:
Markvärmelager i lera
Markvärmelager i berg
gropvärmelager (medelv.)

225 kr/m 3
305 kr/m 3
400 kr/m 3

Gropvärmelager uppvisar högst kostnad men är ändå intressanta att
beakta. En rad tekniska faktorer, vilka är svåra att värdera i ekono
miska termer, påverkar kostnaden till gropvärmelagrens fördel. Därför
måste även gropvärmelager utvecklas då de är intressanta vid högre sy
stemtemperatur och vid ökat antal energiomsättningar.
4

Problembeskrivning

Efter en inventering av dagens problem inom värmelagringsteknik har en
sammanställning gjorts. Den tekniska anpassningen till hög systemtem
peratur samt ekonomiska aspekter kan anses vara nyckelproblemen.
4.1

Tekniska frågeställningar

De viktigaste tekniska frågeställningarna har hänförts till huvudgrup
perna konstruktionslösningar, markegenskaper, materialteknik samt sy
stemfrågor.
Insatser, vilka kan leda till ett teknikgenombrott, bör samordnas mot
de mest kostnadsintensiva konstruktionsdetaljerna. För marklager i
allmänhet bör konstruktionslösningarna koncentreras mot slangtryck
ning, värmeväxling, isolering samt bufferttank. För groplager är det
av betydelse att optimera lockkonstruktion med isolering.
Påverkan av hög marktemperatur på geotekniska och termiska markegen
skaper är inte känd. Det förra påverkar i hög grad introduktionen av
markvärmelager i lera invid bebyggelse. Vid byggprocessen av ett vär
melager är det av vikt att kompetensen stärks kring frågor som rör
grundvatten och jordförstärkning. De senare bör även understödjas med
teoretiska studier. Kalkpelarförstärkning är en vanligt använd metod
för axiell belastning. För andra belastningsfall, som vid lager
byggnation, är metoden inte prövad.
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Polymera material, för slang till värmeväxlare och linerbyggnation,
bör utvecklas mot längre livslängd vid hög driftstemperatur. Nedbryt
ning av isolering, på grund av fukt och hög temperatur, är ett annat
viktigt forskningsområde.
Systemfrågor, med uppgift att effektivisera lagerkonstruktioner, inne
fattar problem som berör simuleringsprogram för lagerdimensionering
och systemanalys, temperaturskiktning, strategi för koppling och styr
ning av de olika systemkomponenterna, kombination av säsongslager/
bufferttank med effektkapacitet samt optimering av systemkomponenter.
4.2

Kostnadsreduceringspotential

Lönsamheten för värmelagring styrs bland annat av värdeskillnad mellan
ersatt och inlagrad energi respektive lagerkostnad. Båda dessa fakto
rer hämmar idag en bred introduktion av värmelagring på den svenska
marknaden.
En normerad lagerkostnad av 250 kr/m 3 , vid säsongslagring, motsvarar i
bästa fall en värdeskillnad om 0,2 kr/kWh mellan ersatt och inlagrad
energi. Genom styrmedel kan man öka denna värdeskillnad vilket skulle
resultera i dels en större marknad för billiga, redan lönsamma, lager
typer, dels öppna marknaden för dyrare lagervarianter. För solvärme
produktion är idag värdeskillnaden den omvända, det vill säga ersatt
energi ar billigare än solvärmeenergi. Detta förhållande måste ändras
om lagret skall användas som ekonomiskt självbärande säsongslager!
Vid fortsatt satsning på forskning och teknikutveckling bedöms kost
naden för marklager respektive groplager kunna minska med 30 respekti
ve 20 %hos de studerade värmelagerkoncepten. Generellt sett bedöms
det inte finnas någon kostnadsreduceringspotential för markarbeten.
För markvärmelager är de viktigaste teknikområdena markvärmeväxlare,
isolering, fördelningsledningar och dygnsackumulatortank. Lockkon
struktion och isolering är de mest kostnadskrävande delarna i ett
gropvärmelager varför omkonstruktion här kan ge kostnadsreduceringar.
Den kalkylerade kostnadsreduceringspotentialen gäller endast studerade
koncept. Den tekniska utvecklingen kan generera lönsamhet hos ej stu
derade lagerkoncept, t.ex ett gropvärmelager i fast jord utan jord
förstärkning där ett förenklat, inte helt tätt, tätskikt accepteras.
Kostnaden för groplager kan då reduceras med stora belopp.
För att solvärme med säsongslagring ska bli ett alternativ är det
minst lika viktigt att kostnader för producerad solvärme reduceras. Om
så blir fallet minskas även andra kostnader, t.ex isolering, vilka op
timerats mot hög solvärmekostnad. Vidare är det av vikt att nya sy
stemanalyser utförs för att optimera lagrets totalkostnad med hänsyn
till de olika delkostnaderna i lagret. Ett exempel är optimering av
avståndet mellan markvärmeväxlare mot kostnad för dygnsackumulering
och solfångareffektivitet.
5

Forsknings- och teknikutvecklingsbehov

Målinriktad forskning följd av teknikutveckling, inom området för
värmelagring, är en förutsättning för introduktion av konkurrens
kraftiga energilagringsanläggningar.
I följande text behandlas forsknings- och teknikutvecklingsbehovet.
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MARKVÄRMELAGER
Konstruktionslösningar innefattande utveckling av markvärmeväxlare,
kopplingsteknik och applicering av vertikal isolering för marklager i
lera.
Konstruktionslösningar innefattande metoder för fluidens skydd mot
kemisk urlakning från berget vid hög temperatur.
Markfrågor studerande förändring av markens geotekniska respektive
termiska egenskaper vid hög temperatur. Kunskap ger begrepp om högsta
möjliga marklagertemperatur.
Markfrågor med inriktning mot förenklad slangnedtryckningsmetod.
Markfrågor innefattande utveckling av nya laboratoriemetoder för ka
rakterisering av jord vid hög temperatur.
Markfrågor innefattande utveckling av kostnadsoptimal borr- och värme
växlarteknik i berg.
Materialutveckling av isolering med avseende på temperaturtålighet och
fuktinträngning.
Materialutveckling av plastslangsmaterial till markvärmeväxlare för
beständighet mot hög temperatur och syrediffusion. Andra problemom
råden är böjbar- och svetsbarhet av materialet.
Systemfrågor innefattande simuleringsprogram för lagerdimensionering
och systemanalys.
Systemfrågor innefattande kostnadseffektivisering, i respektive delsy
stem och mot varandra, med avseende på effektkapacitet hos markvärme
växlare, dygnsbuffert och isoleringsnivå.
Systemfrågor innefattande studium hur värmelagret skall placeras i
förhållande till värmekälla respektive värmesänka och hur reglering
bör ske.
Systemfrågor innefattande påverkan av sektionering i temperaturzoner.
Utvärdering av byggda säsongslager för att få återkoppling till nypro
jektering.
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GROPVÄRMELAGER
Konstruktionslösningar för att säkerställa funktion och behov av olika
tätskikt.
Konstruktionslösningar av typlager (förprojektering) för att få god
insikt i problemen och hur de skall angripas.
Konstruktionslösningar för ~tt optimera storlek på lock och mängd iso
lering i förhållande till vägghöjd.
Utveckling av kostnadsreducerade konstruktionslösningar såsom "Spiro
cylinder-11 och fyllt groplagerkoncept.
Konstruktionslösningar för utveckling av saltvattenlager och lager med
transparent isolering.
Markfrågor studerande förändring av markens och jordförstärkningens
geotekniska respektive termiska egenskaper vid hög temperatur.
Markfrågor innefattande utveckling av ett förenklat lagerkoncept där
en billig bentonitmatta ersätter tätskikt.
Markfrågor innefattande studier kring kraftsamverkan/deformationer
mellan mark-tätskikt-vatten.
Markfrågor innefattande jordförstärkningsåtgärder såsom släntstabili
tet och bottenupptryckning vid byggandet av gropvärmelager.
Markfrågor innefattande grundvattenproblem vid byggandet och under
drift av gropvärmelager.
Markfrågor kring en kalkpelares teoretiska hållfasthet vid groplager
tillämpning.
Materialutveckling av tätskikt och isolering med avseende på tempera
turtålighet, fuktinträngning, kemisk urlakning och syrediffusion.
Systemfrågor innefattande simuleringsprogram för lagerdimensionering
och systemanalys.
Systemfrågor innefattande studium hur värmelagret skall placeras i
förhållande till värmekälla respektive värmesänka och hur reglering
bör ske.
Systemfrågor innefattande anpassning av konventionella komponenter för
lagertillämpning.
Systemfrågor innefattande studium för att upprätthålla temperatur
skiktning.
Utvärdering av byggda säsongslager för att få återkoppling till nypro
jektering.
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BAKGRUND

1.1

Problembeskrivning

1

För att solvärmen ska kunna bidra till uppvärmning under hela året
måste solfångarsystemet kombineras med ett värmelager. Solvärme kräver
i detta fall även ett kollektivt värmeförsörjningssystem. Idag är ett
sådant system ej ekonomiskt i jämförelse med andra uppvärmningsalter
nativ, men med en målvedveten utveckling av solfångare och lagerteknik
bedöms det finnas förutsättningar för att solvärmesystem ska bli kon
kurrenskraftiga.
Potentialen för solfångare och värmelager bedöms finnas för främst små
fjärrvärmesystem(< 10 MW) och för blockcentraler. De lagerstorlekar
som är aktuella i dessa fall är i området 10 000-150 000 m3 vatten
lager.
Ett antal säsongslager i den storleksordningen finns demonstrerade,
men ännu återstår, enligt Figur 1.1, åtskilliga geotekniska, material
tekniska och systemtekniska problem att lösa.
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Figur 1.1 Problemanalys av ett värmelager.
1.2

Syfte

Projektet avser att ge underlag för Statens Energiverk till program
beskrivning av fortsatt FoU-verksamhet inom området värmelagerteknik
för soltillämpningar.
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Studien har till målsättning att ta fram alternativa lagerkoncept som
bedöms ha potential för ekonomisk tillämpning som långtidslager för
solvärmesystem i fjärrvärmeområden och blockcentraler. Dessa lager kan
då utgöra en systemteknisk tillgång i sådana fall där även andra pro
duktionsenheter kan dra fördelar av tillgången till större lagerkapa
citet. Exempelvis kan detta vara fallet där värmeproduktion sker med
kraftvärme, med fasta bränslen eller där det finns gott om spillvärme
vissa tider på året.
I studien behandlas såväl vattenlager som marklager med den inskränk
ningen att lagret måste kunna leverera värmen på användbar temperatur
nivå direkt. Systemlösningar där värmepumpar behövs för att få ut an
vändbara värmeleveranser ur lagret behandlas således ej.
I projektets inledningsfas har ett grundläggande material tagits fram
som underlag till förslag till FoU-projekt. Denna sammanställning
består av en beskrivning av vilka lagertekniker som kan komma i fråga,
nulägesbeskrivning av teknik och problem, materialinventering, poten
tialbedömning, koncept över möjliga lagerutformningar och kostnads
bedömningar. Utifrån denna sammanställning har förslag till fortsatta
FoU-projekt tagits fram. FoU-projekten kan vara alltifrån grund
läggande forskning till demonstrationsanläggningar. FoU-projekten har
ej prioriterats inbördes.
1.3

Tidigare studier

Lager som laststyrningskomponent i fjärrvärmesystem har fått ökad upp
märksamhet på åttiotalet. Anledningen är ökad användning av produk
tionsenheter som gynnas av drift med konstant effekt såsom pannor för
fasta bränslen (flis, torv,kol) och sopförbränning samt olika former
av spillvärme. Ett annat behov för lagring uppkommer genom kraftvärme
produktion, där lagret används för att effektivare utnyttja elproduk
tionskapaciteten. I de flesta av dessa lager rör det sig om korttid
slagring, tex dag till natt vid kraftvärme, set ex Svedinger, 1985.
Beträffande säsongslagring finns det en studie (Hyden och Töcksberg,
1985) där potentialen anges till ca 5-10% av den årliga energiomsätt
ningen i ett fyrtiotal fjärrvärmenät med en genomsnittlig utnyttjande
tid av lagret under ca 2000-3000 timmar per år. Kraftvärme, sopför
bränning och spillvärme anges även här vara de viktigaste argumenten
för ett värmelager. Det bedömdes som viktigt, att lagrets plats i sy
stemet kan ges ett effektvärde som basproduktionsanläggning. I det
fallet där lagret endast ersätter rörliga bränslekostnader, är det
föga ekonomiskt motiverat.
I övrigt finns det ett antal utredningar angående stora solvärmesystem
och deras tillämpning i fjärrvärmesystem och blockcentraler. En grund
läggande studie gjordes av Margen, 1982. I denna studie behandlades
för första gången utförligt de systemtekniska aspekterna av solvärme
system anslutna till fjärrvärme. I studien nämns möjligheten att sol
energi kan bidra med 50-70 % av värmeproduktionen till värmeförsörj
ning i ett fjärrvärmenät med hjälp av säsonglager. Inom IEAs (Interna
tional Energy Agency) solvärmeprogram genomfördes under hela åttiota
let omfattande systemstudier angående CSHPSS (Central Solar Heating
Plants with Seasonal Storage). Ett stort antal rapporter publicerades
(bland dessa Fisch et al, 1985; Bankston, 1986; Fisch, Hornberger,
1988; Dalenbäck, 1988, 1989). Huvudbudskapet från dessa arbeten är att
solvärmesystem med säsongslager bör kunna betraktas som en realistisk
teknologi för kollektiv värmeförsörjning (solandel ~75-80 %).
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Inom IEA-arbetet visades även på möjligheten att bygga stora system
för upp till 5000 hus, som gynnas av prisreduktionen för stora lager.
Å andra sidan visades också att system för mindre än 200 hus drabbas
av högre lagerkostnader och värmeförluster. Delvis parallellt med IEA
arbeten utarbetades i Schweiz en handbok för säsonglager (Hadorn,
1987} som innehåller en mycket omfattande beskrivning av värmelager
och deras användning för solvärmesystem, med och utan värmepumpar.
I en annan studie (Wahlman och Zinko, 1984) gjordes en omfattande ut
redning om sol till fjärrvärme och blockcentraler. I studien angavs
potentialen för solvärme till ca 2 TWh/år utan och ca 7 TWh/år med
värmelager. Återigen spelar säsongslager en stor roll för potentialök
ningen.
Bland de senaste studier bör främst nämnas följande två. Dalenbäck,
1987, ger i en licentiatuppsats en översiktlig teknisk presentation av
"Storskalig solvärmeteknik i Sverige". Där studeras primärt renodlade
solvärmesystem utan värmepumpar. Enkla dimensioneringsregler leder
till slutsatsen att solvärmebidraget ska dimensioneras för ca 75% av
årsenergibehovet. Vidare gjordes en mycket detaljerad och omfattande
studie angående "Säsongslagrad solvärme i Kungälv" (Claesson et al,
1988). I denna studie kommer man till slutsatsen att solvärme visser
ligen fortfarande är dyrare än annan värmeproduktion, men att gapet
har minskat till en nivå som motsvarar de sociala kostnaderna och mil
jökostnaderna för fossila bränslen.
Studien utreder även användningen av värmelager för kombinationen sol
värme/kraftvärme. Det fra:ngår att ett kraftvärmesystem med fördel kan
kombineras med ett säsongslager, så att kraftvärme svarar för ca 25 %
av årsenergin och solvärme för 75 %. De totala energikostnaderna blir
dock högre än i fallet med endast 75 %solvärme utan kraftvärme. I
studien utreds även potentialen för framtida kostnadssänkningar som
tyder på en potentiell kostnad av ca 30 öre/kWh jämfört med den i ut
redningen för dagsläget framräknade kostnaden av 42 öre/kWh. I system
av denna storlek (22 MW värme) utgör lagerkostnaderna endast ca 10% av
totalkostnaderna.
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2

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SOLVÄRME MED VÄRMELAGRING

2.1

Olika lagertyper

De lagertyper som är av intresse att utvecklas för säsongslagring av
värme använder antingen vatten eller själva marken som lagringsmedium.
Värmen lagras som sensibel värme genom utnyttjandet av respektive
mediums värmekapacitet. Vid energitillförsel ökar medeltemperaturen
proportionellt till den tillförda energin. Lagrets arbetstemperatur
begränsas uppåt dels av mediets, dels av övriga materials (tätskikt,
isolering) maximala tillåtna temperatur. En typisk temperatur i ett
vattenlager ärt ex 95 °c, i ett trycksatt bergrum kan temperaturer
över 100 °c uppnås, medan lager med polymera tätskikt i regel är be
gränsade till temperaturer kring 70 °c. Max temperaturen i marklager i
lera kan begränsas av processer som påverkar markegenskaperna.
Den lägsta temperaturen i lagret är i normalfall bestämd genom distri
butionssystemets returtemperatur, eftersom lägre temperatur inte kan
tas ur lagret (om inte värmepump används). Utöver detta sjunker dock
temperaturen genom värmeförluster till omgivningen, Ett temperaturex
empel framgår av Figur 2.1. Topptemperaturen sjunker något pga värme
förlusten. Den låga returtemperaturen i ett lågtemperatursystem gör
att värmeförlusten från bottenskiktet är små.
Lager som ej inkluderas i denna studie är lager med ämnen som genomgår
enfasomvandling eller reversibla kemiska processer med värmeutveck
ling. Dessa bygger normalt på användning av sådana material vars pris
utesluter tillämpning för säsongslagring. Inte heller ingår värmelag
ring i akviferer som i motsats till kemisk lagring kan vara mycket
lönsam. Anledningen är att tekniken är oprövad i Sverige och att de
höga systemtemperaturer som förutsätts i denna utredning kraftigt be
gränsar potentialen för akvifervärmelager. Tekniken kan emellertid
vara mycket konkurrenskraftig i de delar av landet där stora djupa ak
viferer förekommer.
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Figur 2.1 Temperaturer under årets lopp för ett vattenlager i en
solvärmecentral.
2.1.1

Vattenvärmelager

Vattenlager används idag i ökande utsträckning i svenska fjärrvärmesy
stem, dock mest som korttidslager. Exempel på lagertyper är tankar
övan jord (i stål eller betong), gropar i berg, lös jord eller fast
jord samt bergrum. Vad gäller säsongslager, så är dessa främst ut-
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provade i samband med demonstrationsprojekt för solvärme i lokala dis
tributionsnät. Det största av dessa lager är det 100.000 m3 stora
bergrummet i Lyckebo. En fördel med vattenlagret är att temperaturen i
dessa kan skiktas så att temperaturkvaliteten (Tmax-Tmin) kan behål
las under lång tid (se även Figur 2.1). En annan fördel är att lagret
kan (ur)laddas med stora volymflöden och således då kan uppnå hög ef
fektomsättning. Vid höga effektuttag måste dock in - och utmatningssy
stemets utformning beaktas. Den i Figur 2.15 indikerade värmeväxlaren
blir mycket stor vid tillämpningar där ett lager ska omsättas på kort
tid, tex ett dygn. Anslutning till fjärrvärmesystemet sker i sådana
fall vanligare direkt med hjälp av ett för höga flöden dimensionerat
trycksättningssystem (oftast kopplat till turbopumpar som drivs från
returledningstrycket). Tillämpningarna i denna studie berör inte dessa
system utan begränsar sig till sådana lagringstider, där värmeväxlare
är lämpliga att användas.
Från tabell 2.1 framgår tidsvaraktigheten för skikten 1, 3, 5, 7 ,9,
10 menligt Figur 2.1. Exemplet visar ett groplager med 0.4 rn isole
ring i toppen och 0.1 m isolering i sidoväggarna (0 m i botten). T max
är 90 °c och T min 30 °c. Det blir tydligt att det lönar sig att minst
isolera ca 2/3 del av lagrets sidoväggarna från toppen räknad.
Tabell 2.1 Varaktighet för temperaturen i dygn räknad för ett isolerat
säsongslager, V = 20 000 m3 , h = 10 m.
Antal dygn över viss temperatur i viss skikt
Topp
1

3

5

7

9

Botten
10

365

365

365

365

350

300

> 40

315

280

250

235

195

175

> 50

250

250

225

195

170

145

> 60

240

205

205

175

140

110

> 70

210

195

175

145

110

65

> 80

170

160

140

120

40

0

Skikt
Temp
> 30

2.1.2

oc

Markvärmelager

Marklager karakteriseras av att marken (berg respektive lera) utgör
själva lagringsmediet. Värmen inlagras och tas ut medelst borrhål (i
berg) eller slangar som oftast trycks ner i lös mark (lerlager). Hålen
respektive slangarna fungerar då som värmeväxlare. I Sverige har man
hittills byggt ett tjugotal marklager, de flesta för lågtemperaturtil
lämpningar.
Marklager uppvisar i allmänhet högre värmeförluster än vattenlager.
Anledningen är att man av kostnadsskäl nöjer sig att isolera markytan
ovanför lagret. Värmen kan således sprida sig till omgivande mark
massan vilket gör att lagret blir trögare och och kräver en hög
initial energiinvestering liknande bergrumslagret. Temperaturen degra
deras i större omfattning än i vattenlager och det är svårare att
uppnå skiktning. Berg- och lerlager uppvisar också olika termiska
egenskaper pga olika värmeledningsegenskaper. I båda fall utgör själva
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marken ett värmeledningsmotstånd så att det behövs en större tempera
turskillnad mellan vatten och mark för att lagra värme in eller ut. Ju
större avstånd mellan borrhålen, destå större temperaturskillnad
krävs. Av denna anledning kan marklager i allmänhet inte användas för
att omsätta stora effekter, såsom det är fallet med vattenlager och
således inte tjäna son dygnslager. Marklager för solenergi kombineras
också lämpligen med ett buffertlager för att jämna ut effekttillför
seln under hela dygnet. Inkopplingen sker på sådant sätt att efter
värmning kan ske kontinuerligt.
Av tabell 2.2 framgår de termiska egenskaperna och ett typiskt cen
trumsavstånd för vertikala rör/borrhål för solvärmesystem, såsom det
framräknats inom IEA-samarbetet för solvärmecentraler (Dalenbäck et
al, 1989).
Tabell 2.2 Framräknade C-C avstånd för marklager och använda termiska
egenskaper.
Lera

Sand

Berg

Värmeledningsförmåga (W/(m*K))

1.0

2.0

3.5

Värmekapacitet (MJ/(m 3 *K))

4.0

2.0

2.0

Centrumavstånd (m)

1.5

2.0

2.5

Fördelen med marklager är att dessa kan byggas utan större synlig på
verkan på ytan. Särskilt i berg kan lagret göras djupt ( ca 100-150
m) och således utformas på ett termodynamiskt fördelaktigt sätt och
stora lagervolym kan skapas.
Huvudnackdelen med dessa lager är begränsning i effektupptagnings
förmågan och dess ofrånkomliga temperaturdegradering mellan inlagring
och utlagring (se Figur 2.16).
2.2

Systemdefinition

Solvärmesystem med värmelager förväntas i första hand tillämpas i
blockcentraler och lokala fjärrvärmenät av mindre storlek. Rent tek
niskt kan man urskilja två typer av tillämpningar. Den ena är till
byggnad till befintliga system, där man i första hand ersätter befint
liga värmeproduktionsanlägningar och där högre systemtemperaturer fö
rekommer. Den andra tillämpningen är nybyggnation, där med fördel ny
produktions- och distributionsteknik kan tillämpas, med i regel lägre
systemtemperaturer till följd. I sådana system med en effektstorlek
mellan 0.5 och 10 MW, bör solvärmesystemet svara för ca 70-80 % av
värmelasten för att få så låga solenergikostnader som möjligt.
Ett annat tillämpningsområde är mindre fjärrvärmesystem i effekt
klassen upp till 10 MW. Här ligger systemtemperaturen i regel ännu
högre än i blockcentralernas högtemperaturalternativ och produktions
mixen blir rikare. Över effektnivån 10 MW avtar storleksfördelar för
solvärmesystem och solandelen till fjärrvärmesystemet kan bli mindre.
Den principiella utformningen av ett solvärmesystem baserat på ett
vattenlager framgår av Figur 2.2. Solfångarkretsen innehåller glykol
eller liknande frostskyddsmedel och separeras således med en värmeväx
lare från lagret. Även värmedistributionskretsen separeras från lagret
medelst värmeväxlare. Detta underlättar tryckhållningen i distribu
tionssystemet och man undviker följder från eventuell syresättning av
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vattnet som kan förekomma i lagret. Tillsatsvärmesystemet kaninkopp
las före eller efter värmeväxlaren. I det här illustrerade fallet kan
det även användas för att värma lagret vid behov.

LAGER

Figur 2.2 Principiell systemlösning för en solvärmecentral med
säsongslager
Karakteristiska systemparametrar för tre olika grundtyper av system
framgår av Tabell 2.3.
Tabell 2.3 Grundtyper av solvärmesystem med säsongslager.
Blockcentraler
befintliga syst
Effekt
Ant lägenh
Årsenergi
Tsom
Tvin
Tret
Tsolf
Lagervol
Solf Area
Solf eff
Lev Solenerg
Hjälpvärme
Solrör-diam
FV-rör-diam
2.2.1

MW

0,50
83
MWh/år 1250
oc
65
oc
90
oc
50
oc
72,50
m3
7500
m2
3000
MW
1,80
945
MWh/år
305
MWh/år
m
0,08
m
0,04

10
1667
25000
65
90
50
72,50
150000
60000
36
18900
6100
0,37
0,20

Fjärrvärme

Blockcentraler
nybyggnation
0,50
104
1250
50
60
30
65
7500
3000
1,80
999
251
0,10
0,05

10
2083
25000
50
60
30
65
150000
60000
36
19980
5020
0,43
0,23

1
167
2500
80
100
60
75
15000
6000
3,60
1836
664
0,12
0,06

20
3333
50000
80
100
60
75
300000
120000
72
36720
13280
0,53
0,28

Blockcentraler i existerande bebyggelse.

Figur 2.3 visar de dimensionerande temperaturerna för existerande
(konventionella) system.
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Figur 2.3 Temperaturer för en konventionell (högtemperatur)
blockcentral.
En förutsättning är relativt höga systemtemperaturer (dimensionerande
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temperatur vintertid 90 °c). Värmelagret laddas maximalt till 95 °c.
Det är angeläget att abonnentcentralerna styrs på ett sådant sätt att
låg returtemperatur erhålls. En returtemperatur på 50 °c innebär att
lagrets lägsta temperatur blir ca 55 °c. Om möjligt bör abonnentcen
traler åtgärdas för att få lägre returtemperaturer (och på så sätt ut
nyttja lagret och solfångare effektivare). Kravet på lagrets värmeiso
lering är högt, särskilt i små system.
I varaktighetsdiagrammet Figur 2.4 visas hur solvärmesystemet används
som baslastenhet. Under ca ett halvt år levererar lagret den nödvändi
ga temperaturen för att tillgodose all värmeleverans. Under vintermå
naderna behövs det dock tillsatsvärme alltefter som lagertemperaturen
minskar och kravet på framledningstemperaturen ökar. Lagret är tomt
vid vårkanten (Figur 2.5 visar en typisk energi/temperaturprofil för
ett solvärmesystem).
%
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Figur 2.4 Varaktighetsdiagram för ett system med solvärme och
vattenlager som baslast.
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Figur 2.5 Energi- och temperaturprofil för ett solvärmesystem med
årslager.
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Blockcentraler för ny bebyggelse.

I nybyggnation kan väsentligt lägre systemtemperaturer tillämpas.
Detta bidrar inte endast till högre solfångareffektivitet utan även
till möjligheten att tillämpa förenklade lösningar för den lokala vär
medistributionen. Dessa system lämpar sig även bäst för användning av
marklager i berg och lera i vilka det är svårt att uppnå temperaturer
högre än 70 °c. I Figur 2.6. visas temperaturdigrammet för ett sådant
lågtemperatursystem.
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Figur 2.6 Drifttemperaturer för ett lågtemperatursystem för block
centraler.
I Figur 2.7 visas lågtemperatursystemets koppling till värmelasten.
Värmedistributionen kan ske medelst ett distributionssystem av plas
trör med direktanslutning av tappvarmvatten. Lagret separeras från
distributionskretsen via värmeväxlare, såsom det även föreslogs i hög
temperaturfallet.
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Figur 2.7 Solvärmesystem för lågtemperaturdistribution.
Lagerutnyttjandet skiljar sig inte nämnvärt från vad som visades i
Figur 2.4. Den låga returtemperaturen gör att ett lager eventuellt kan
utnyttjas effektivare och att värmelager i mark kan användas utan vär
mepump. Solfångarsystemets utformning beror dock helt och hållet på
den tilltänkta tekniken för solfångare och lager. Vid vattenlager kan
det, om tekniken så tillåter, vara lönsamt att ladda lagret med högsta
möjliga temperaturer, dvs 95 °c. Detta innebär att kollektorkretsen
fortfarande arbetar på höga medeltemperaturer (ca 65°C), om än något
lägre än i högtemperaturfallet. Lagrets värmeinnehåll blir ca 70 %
större än i det första fallet och de totala lagerkostnaderna blir
således lägre. I fallet för marklager är risken att vattenkemin och
värmetransportmekanismen försvårar driften vid temperaturer högre än
70 °c.
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Solvärmesystem för fjärrvärmenät

I det fall där ett solvärmesystem kopplas till ett existerande fjärr
värmenät, bestäms systemutförandet i större utsträckning av den exi
sterande produktionsapparaten. Oftast finns det även andra skäl att
bygga ett värmelager (tillgång till kraftvärme, spillvärme, sopför
bränning) varför det är föga sannolikt att man vill bygga ut solvärme
andelen till en så stor andel som 75 %. Exempelvis krävde det för
Kungälv projekterade fjärrvärmesystemet på 22 MW med 75 % solandel ett
solfångarfält på 120.000 m2 och ett värmelager på ca 400.000 m3 •
Solfångare med endast ett dygnslager kan bidra med en årlig värmepro
duktionsandel av ca 7-10 %. Därutöver kan man för varje produktionsmix
och önskad solandel räkna fram en optimal lagerstorlek. Det visar sig
att optimum ligger vid relativt stora solandelar. Specifika värmeför
luster och lagerkostnader minskar nämligen med lagerstorleken vilket
innebär att större system blir fördelaktigare än små. I små fjärrvär
mesystem ( < 1 MW) blir den optimala solandelen ca 70-80 %. I större
system kan även mindre täckningsgrader bli intressanta. Figur 2.8
visar kostnaderna för ett solvärmesystem som funktion av solandelen
för ett mindre system för ca 100 lägenheter. Vid solandel högre än 80
%stiger kostnader för solvärmesystemet markant. (Förutsättningar:
Stockholmsklimat, plana högeffektiva solfångare i kombination med ett
högtempererat groplager).
Spec. kostn.
öre/kWh
100

_______

,./

50

O L---5LO_ _ _...l.60_ _ _ _7J...O_ _ _...J.80_ _ _ _9.,_0_(:-%►)
Solande!

Figur 2.8 Kostnader för solvärme från en solvärmecentral med årslager
som funktion av solandel.
I sammanhanget är det också viktigt att beakta, att solvärmeanlägg
ningen även upptar en baseffektandel och inte endast räknas mot de
rörliga (låga) kostnaderna av annan sommarvärme. I Figur 2.9 illustre
ras detta närmare. Om lagret töms för tidigt, måste nästa hela effek
ten tas upp av spetslastsystemet. Om man styr lagrets energiuttag så,
att viss temperatur finns kvar för förvärmning (streckade linjen), kan
spetslastbehovet minskas och lagret tillskrivas även ett effektvärde.
Se vidare Figur 2.3, där i ett av fallen tillsatsvärmen används för
att ladda lagret med mindre effekt och hela effektbehovet kan levere
ras ut från lagret.
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Figur 2.9 Varaktighetsdiagram för kombination mellan solvärme- och
kraftvärmesystem.
Fjärrvärmesystemet förutsätts styras efter relativt höga temperaturer
enligt Figur 2.10. Lagrets sommartemperatur ligger, dock efter vad som
visas i Figur 2.5, väl över sommarens framledningstemperatur och kan
således utnyttjas till fullo.
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Figur 2.10 Typiska drifttemperaturer för ett fjärrvärmesystem.
Lagret kan med fördel användas även i kombination med kraftvärme.
Kraftvärmedriften är med den rådande taxesättningen särskilt ekono
miskt under vintermånaderna oktober - april. Om vi antar ett fall där
solvärmen svarar för ca 50 % av värmelasten kan kraftvärmen producera
en stor del av det resterande värmebehovet. Solvärme och kraftvärme
kompletterar varandra så pass att endast ca 7 % tillsatsvärme behövs,
se även Figur 2.11 och Figur 2.12. Lagret kan härvid bli mindre än i
det fall där endast solvärme ingår i systemet. Relationen mellan sol
fångararean och lagervolymen är dock ungefär lika i båda fallen.
Figur 2.12 ur Kungälvprojektets rapport (Claesson et al, 1988} visar
värmeproduktionskostnader för olika solvärme- och kraftvärmeandelar. I
det valda exemplet blir dock kombinationsalternativet dyrare än kraft
värme eller solvärme för sig. I en framtid kommer det dessutom att
löna sig att driva kraftvärme även under sommaren, så att incitamentet
för kombination med solvärme försvinner. Alternativt till kraftvärme
kan solvärme även kombineras med annan baslastvärme, tex från in
hemska bränslen eller från annan värmekälla, såsom industriell spill
värme.
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Figur 2.11 Energibehovs/-tillförseldiagram för kombinationen
kraftvärme/solvärme.
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Figur 2.12 Energiproduktionskostnad för varierande andel solvärme/
kraftvärme inklusive två fall för solvärme med gaspannor
för spetslast (Claesson et al, 1988).
Figur 2.13 visar relationen mellan solfångararea och lagervolym (vat
ten) som funktion av solandelen till värmeproduktion. Figuren är
giltig för det fall att solen primärt ersätter baseffekt. Relationerna
gäller för ett högtemperatur-solvärmesystem (Tsolf 95 °c) som tilläm
pas på ett lågtemperatur-distributionssystem (Tmax 60 °c). Vid låga
solandelar reduceras lagerbehovet till ett dygnslager. Men redan vid
måttliga solandelar behövs månadslagring och därmed volym/area rela
tioner över 0.2. I fallet att ett lågtemperatur-lager används ökar
lagringsvolymen med ca 60 -70 %.
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Solandel vid värmelagring per bostadsenhet
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Figur 2.13 Relation lagervolym till solfångarare som funktion av
solandel.
2.3

Lagrets koppling till systemet.

Den principiella kopplingen av lager till värmesystem visas i Fig~r
2.2. Utöver detta finns det ett antal varianter. En relativt flexibel
men komplicerad variant (framtagen för att kunna prova olika kopp
lingssätt) framgår av Figur 2.14. Figuren visar systemutförandet för
Lyckeboprojektet, där solvärmen även kan kopplas förbi lagret direkt
till distributionsnätet. Ett allmänt accepeterat drag är att avskilja
solvärmekretsen respektive fjärrvärmekretsen från lagret medelst vär
meväxlare. Detta ökar systemsäkerheten, dessutom tillämpas det oftast
specialbehandling av respektive värmetransportmedia som gör att deras
volym måste begränsas. Simuleringar visar att förbikoppling av lagret
inte har större fördelar jämfört med att placera lagret mellan sol
fångarkretsen och fjärrvärmesystemet (Dalenbäck, 1987}.

ELECTRIC
BOILER 6 MW

DlSTRICT
HEATING

ROCK
CAVERN
100000 M3
Figur 2.14 Systemutförandet i Lyckeboprojektet.
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Blockcentraler

Systemlösningar för vattenlager
För blockcentraler kan man föreställa sig följande varianter av till
satsvärmens koppling vis-a-vis lagret, se Figur 2.15 a-c.

Fjärrvärme

Fjärrvärme

Fjärrvärme

Figur 2.15 Olika varianter på lagrets koppling till värmesystemet:
a) Spetslast kopplat till lagret.
b) spetslast i utmatningskretsen från lagret.
c) spetslast i värmedistributionskretsen.
Fördelen med principen enligt a) är att spetslasten kan användas för
att hålla lagret lagom fyllt för att klara vinterbehovet. Detta är
särskilt gynnsamt när tidvis billig energi kan utnyttjas (spillvärme,
nattel mm). Nackdelen är att lagerförluster i regel blir större pga
höga genomsnittliga temperaturer. I kopplingen enligt b) finns det
också möjlighet att tillsatsvärma lagret medelst spetslastpannan.
Dessutom kan effektuttaget från själva lagret begränsas. Hjälpvärme
pannan bör dock eventuellt kunna täcka en stor del av baslasteffekten.
I alternativet c) ligger spetslasten avskilt från lagret, som kopplas
in i fjärrvärmereturledningen. Detta är särskilt lämpligt vid större
avstånd mellan solvärmeanläggning och panncentral. Vilket av systemen
väljs måste kartläggas utifrån lokala förutsättningar.
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Systemlösningar för marklager
Skillnaden mellan vatten- och marklager är att värmen i det senare
måste överföras från distributionsmediet till lagringsmediet (marken)
via markvärmeväxlare. In- och utmatning av energi till och från lagret
kräver en drivande temperaturdifferens mellan lagret och den värme
transporterande fluiden, vilket innebär att den utlagrade värmen
alltid ligger på lägre temperaturnivå än den inlagrade värmen, se
Figur 2.16. Eftersom värmeledningen i marken är konstant blir tempera
turdifferensen större, ju större effekt som överförs. Den begränsade
effektupptagningsförmågan i ett marklager utgör ett problem fram
förallt i samband med koppling till solfångare av enklare typ, vars
energiproduktion snabbt avtar med ökande temperatur. Vid stark solin
strålning ökar systemtemperaturen och energiproduktionen minskar.
Marklagrets konstruktion måste således omsorgsfullt optimeras med
hänsyn till centrumavståndet mellan värmeväxlarrören, värmeväxlarens
utformning och det totala effektbehovet.
Utformningen av lagret är en kompromiss mellan effektdimensionering
och kostnad. Så länge tillsatseffekten är förhållandevis billig är det
att föredra ett mindre lager med begränsad effektförmåga. En dygns
buffert i form av ett vattenlager reducerar effekttopparna, se Figur
2.17. De flesta marklager har hittils använts vid relativt låga tempe
raturer i kombination med värmepumpar, en systemlösning som i denna
studie inte närmare utreds.
T

Tid

Figur 2.16 Temperaturdiagram för in- och utlagring av värme i ett
marklager.
Dygnsbuffert
Solfångare

+
KV

-IT

_tj_

Figur 2.17 Marklager med dygnsbuffert.
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Fjärrvärme

För fjärrvärmesystem behandlas av temperaturskäl endast vattenlager. I
större system kan det finnas anledning att tillämpa ett mera sofisti
kerat kopplingssätt som skiljer mellan sommar- och vinterdrift. Som
framgår av Figur 2.18 kan man tänka sig att på sommaren koppla lagret
direkt mellan retur- och framledning, vid anslutning till en ringled
ning eventuellt åt två håll. På sätt kan även flera solvärmecentraler
resp lager inkopplas mot samma nät. Under vintern, när frarnledning
stemperaturen och effektbehovet ligger högt, kan solvärmelagret med
fördel inkopplas mot returledningen.
Dygnsbuffert

Solfångare

[C

---

---11---

1------1~--fi,'i:;...__ _ _ _,.:!?t-----j""~~~~~~

Fjärrvärme

Koppling under sommaren
(Solfångare förvärmer returvattnet)
Fram _ __,____ ___,,__

_,_____,,__~,._.__.,___,...___,.____._ _

Retur-----~--~-~---~--~-

Kopplio,

b
O ,a, 0 TT
::::r~Y~~~.
tJ~.
-4~r

"°'" "'"'''"

Figur 2.18 Solvärmesystemets koppling till ett fjärrvärmesystern.
I Figur 2.18 illustreras även möjligheten att ansluta solfångarfältet,
som placeras på längre avstånd från lagret, med hjälp av ett buffert
lager till säsongslagret. På så sätt reduceras effektbehovet i för
bindelseledningen mellan solfångare och lager till ca en tredjedel,
dvs rördiametern halveras jämfört med fallet att solvärmen distribue
ras utan buffert. Även ledningen mellan lagret och fjärrvärmenätet har
lägre dimension än solfångarledningen med samma årliga energidistribu
tion (utan buffert).
Transportavståndets inverkan på kostnader för värrnedistribution mellan
solfångare och lager samt mellan lager och fjärrvärmenät indikeras av
Figur 2.19. Beräkningen tar hänsyn till installationskostnaderna för
mantelrör och en kapitaliserad värmeförlust värd 30 öre/kWh. Effekten
är beräknad på en utnyttjandetid av 2500 h/år för ledningen mellan
buffert och lagret respektive mellan lagret och fjärrvärmenätet, samt
800 h/år för ledningen mellan solfångare och buffert resp lagret.
Kostnadsläge och isoleringsstandard gäller för 1989.
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Figur 2.19 Kostnader som funktion av årlig energitransport och avstånd
för kulvertar som förbinder solfångarfältet (utan dygns-
buffert) med långtidslagret och med fjärrvärmenätet.
Det framgår av Figur 2.19 att kostnader för anslutningsledningar inte
är försumbara. Om vi antar att en ledning får belasta solvärmekost
naderna med ca 3 öre/kWh, så kan man dra slutsatsen att distansen
mellan värmelagret och fjärrvärmenätet för ett system med 100 lägen
heter (ca 1.5 GWh/år) får uppgå till ca 400 m, medan distributionen av
värme för ett system med ca 1000 lägenheter (15 GWh/år) kan ske över
ca 1.4 km. Ledningen mellan kollektorfält och lagret är dock väsent
ligt dyrare och tillåter endast ca en tredjedel av ovannämnda trans
portavstånd för samma kostnad. Den billigaste systemlösningen åstad
komms, om säsongslagret byggs så nära solkollektorfältet som möjligt
och om det dessutom används som dygnsbuffert. Energin till fjärrvärme-
nätet distribueras vidare från lagret med reducerad rördimension.
2.4

Lagrets ekonomiska betydelse

Värmelager utgör ett relativt nytt inslag inom energitekniken, även om
kakelugnar och varmvattenberedare uppskattas sedan längre tid tillbaka
som praktiska uppfinningar som underlättar livet. Men tillgång till
billig olja och el gjorde - och gör fortfarande - att lagringstekniken
har svårt att finna sin roll inom energisystemen. Det är först med
större prisskillnader mellan olika bränslen och med taxeskillnader
mellan olika delar av dygnet respektive årstider som värmelagring får
ett större ekonomiskt värde och därmed tilldrar sig ökad betydelse.
Bland de första som insåg betydelsen för korttidslager som driftreserv
och som hushållningskomponent var fjärrvärmebranschen. Lagren används
oftast som dygnsbuffert och således med ett stort antal årliga omsätt
ningar. Av Figur 2.20 framgår hur ett värmelager kan användas under
året. Det är lätt att inse att den stora omsättningsgraden gör att
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lagrets kostnader blir mindre betydelsefulla per omsatt kWh och att en
snabb amortering är möjlig, tex vid en taxeskillnad mellan dag och
natt eller om kol används i stället för olja.

p

Lagrad värme

1 år
Figur 2.20 Belastnings- och utnyttjandediagram för ett korttidslager
i fjärrvärmesystem.
Vilken kostnad ett värmelager får uppnå, bestäms helt och hållet av
den systemtillämpningen lagret är avsett för och kostnaden för den
energin som lagret ersätter. Nedan betraktas några olika fall.
Säsongslager för solvärme
I renodlade solvärmecentraler med en årsandel av ca 75 %solvärme kan
lagret användas i genomsnitt 1.7 gånger per år (lagrets energiinnehåll
uppgår till ca 60 % av den insamlade solenergin).
Figur 2.21 visar lagrets värde som funktion av antal årliga omsätt
ningar, som funktion av lagerkostnaden och som funktion av differens
värdet mellan den in- och utmatade energin. Kostnadsberäkningen är
gjord för en annuitet av 8.2 %, för lagertemperatur mellan 30-95 °c
och en lagringsverkningsgrad på 90 % {dvs högtemperaturvattenlager i
tillämpning för lågtemperaturdistributionssystem och en optimistisk
bedömning av lagerutnyttjande). För andra lagertyper gäller ett om
räkningstal med hänsyn till lagrets värmeförluster, värmekapacitet och
svingtemperatur. Typiska värden för sådana lager framgår också från
Fig 2.21.
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Annuitet 8.2 %
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Reducering av lagerkostnad med följande faktorer:
HT 85 (50 - 95) vatten: 0.58
LT 85 (30 - 95) vatten: 1.0
LT 70 (30 - 70) lera:
0.42

LT 85 (30 - 70) vatten 0.61
LT 70 (30 - 70) vatten 0.52
LT 70 (30 - 70) berg
0.31

Figur 2.21 Värdet av värmelager som funktion av energiomsättningstal och differenspris mellan inlagrad och utlagrad energi.
Index 85 resp 70 anger utnyttjandet av lager (samvägning av
värmeförlust och eventuellt outnyttjand lagervolym) i
procent.
Om den inlagrade energin är gratis och den utlagrade energin har ett
produktionsvärde av 25 öre/kWh så kan lagrets kostnad uppgå till ca
380 kr/m 3 vid säsongsvärmelagring. Eller med andra ord, ett solvärme
lager med denna specifika kostnad adderar ca 25 öre/kWh till kostnaden
av den inlagrade värmen.
Under förutsättning att själva solvärmeproduktionen är lönsam och
kostar 20 öre/kWh (vilket förutsätter en installationskostnad för sol
fångare på ca 800 kr/m 2 och en årlig värmeproduktion på 400 kWh/m 2 )
och den utlagrade värmen får kosta 30 öre/kWh, finns det utrymme för
ett värmelager att kosta ca 120 kr/m 3 • Detta ligger nära kostnaderna
för ett bergrum. Ett lerlager får då kosta 120 * 0.42 = 50 kr/m 3 , ett
pris vilket också är möjligt att uppnå. Denna kalkyl är baserad på
genomsnittskostnader för hela solvärmesystemet. Om en marginalkost
nadskalkyl tillämpas på lagret, sjunker värdet på lagret ytterligare,
så länge det används endast för inlagring och utlagring av solvärme.
Kombination med kraftvärmeverk
I en annan tillämpning ingår solvärmelagret i ett system där även
kraftvärmeverk och topplastpannor finns som eldas med naturgas. Kraft
värmeverket måste stängas av för årlig översyn en viss tid på året, t
ex på försommaren, vilket medför att lagret kan användas ytterligare
en gång. Räknar man till detta ett antal driftstörningar, så kan det
tänkas, att lagret används 1.3 gånger för kraftvärmeproduktionen och
total under året uppnår man 3 omsättningar. Lagrets värde ökar då med
värdet på det energislaget som det ersätter, i det här fallet natur
gas.
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På sommaren får man räkna med att naturgasen erbjuds till värmeverk
mycket förmånligt, ca 10 -12 öre/kWh inklusive alla skatter. Å andra
sidan har lagret fyllts med överskottvärme från kraftvärmeproduktio
nen, så att 10 öre/kWh utgör värdet av den utlagrade energin för 1.4
omsättningar. Detta adderar ytterligare ca 100 kr/m 3 till ett högtem
peraturvattenlager, så att lagervärdet ökar till 220 kr/m 3 • Dock måste
konstateras att en billigare total systemlösning baserad endast på na
turgas kunde ha åstadkommits.
Sommardrift av kraftvärmeverk
I en framtid förväntas kraftvärmeverk även bli lönsamma under sommar
månaderna, nämligen vid det fall att elproduktion från kondenskraft
verk måste ersätta motsvarande produktion från kärnkraftverk. Kost
naden för den elenergi som produceras under sommaren uppgår då till ca
14 öre/kWh. Denna beräkning förutsätter ett bränslepris på 5 öre/kWh
(inga skatter och miljöavgifter enligt de nya förslagen}, 50 % elverk
ningsgrad i kombikraftverk, samt 4 öre/kWh för drift och distribution
från kust till inland. Om denna elenergi istället produceras med hjälp
av ett lokalt kraftvärmeverk anslutet till ett lager och förlagt till
inlandet, kan bränslet användas effektivare och lagret får ett visst
värde. Detta värde kan beräknas på följande sätt.
Kraftvärmen produceras i ett dieselaggregat med 40% elverkningsgrad.
Ytterligare 45 % kan tillgodogöras i form av värmeproduktion. Gasen i
inland kostar 6 öre/kWh samt 7.5 öre/kWhe i punktskatter och miljöav
gifter. Driftkostnaden uppgår till ca 4.5 öre/kWh. Totala elproduk
tionskostnad blir då 15 + 7.0 + 4.5 = 26.5 öre/kWh. På kreditsidan
finns 14 öre/kWhe från kondenskraft enligt ovan samt 4 öre/kWhe enligt
referens "Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken" (SOU, 1989} förslag
för kraftvärmekreditering, dvs 18 öre/kWh. Elproduktionen från det
lokala kraftvärmeverket kostar alltså 8.5 öre/kWh mera än från kon
denskraftverket. Kraftvärmeverket har då samtidigt producerat ladd
ningsvärme till lagret som kan påföras och vars värde blir
8.5*0.4/0.45 = 7.5 öre/kWh värme. Om värmen från lagret kan säljas
igen vintertid för 30 öre/kWh, så har lagret enligt Fig 2.21 ett värde
av ca 170 kr/m 3 för en omsättning.
Avslutningsvis kan det konstateras att inom en överskådlig tid och för
de kostnadscenarios som för närvarande råder, är det svårt att motive
ra lagerkostnader för rena solvärmesystem med säsongslager utöver 120
kr/m 3 för vattenlager, motsvarande ca 50 kr/m 3 för lerlager och ca 40
kr/m 3 för ett berglager. För kraftvärmetillämpningar borde lagerkost
nader kunna ökas med ca 50 %.
De kostnader som är aktuella för olika typer av lager framgår av
tabell 2.4.
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Tabell 2.4 Kostnader för olika typer av lager enligt BFR:s Program
och utvecklingsgrupp för lager (PUL, 026:1986). Prisnivå
1986.
Lagertemp

Volym

Typ

Anläggningskostnad
SEK/m3

1 700

37

5 000

600

13

50 000

340

Tank i stål

100

55-95

Tank i betong

5 000

5-70

Gropvärmelager

5 000

55-95

40 000
Blockfylld grop
Öppet bergrum
Öppet bergrum

SEK/kWh

7.3
10

800

~

~*

360-400*

ö-';I

170-200*

3.7-4.3*

75*

1.2*

88 000

5-77

105 000

40-90

190

3.2

740 000

65-117

uo*

2.2*

874 000

58-102

90*

2.2*

Blockfyll t
bergrum

*)kalkylerade kostnader.
Typ

Lager i

jord*
*

Lager i berg

Volym

Lagertemp

Anläggningskostnad

m3

oc

SEK/m3

SEK/kWh

100 000

4-16

8-12

o. 7-1. 1

100 000

10-50

8-12

0.2-0.3

100 000

4-16

15-30

2.1-4.1

200 000

20-50

25-40

1. 3-2.2

2 000 000

20-80

30-35

0.8-1.0

*)lätt penetrerbar jord
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Solvärmelager
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Solvärme lagras vattenburet i tankar, bergrum och gropar samt i mark
där vattenrika jordarter eller berggrunden används som lagringsmedium.
Tekniken som används vid lagring i tank och bergrum är idag etablerad.
Slangsystem i lera och borrhål i berg har tidigare vanligen använts
för lågtempererad säsongslagring i kombination med värmepump. Vid sol
värmetillämpningar ställs större krav på effektkapacitet och termpera
turnivå. Ett krav på solvärmelagret är att det ska ha tillräckligt hög
temperaturnivå för att kunna arbeta direkt mot värmesystemet.
Beskrivning av gropar i jord och berg är mera ingående. För dessa la
gertekniker har utvecklingen inte kommit lika långt varför flera
olösta problem kvarstår.
3 .1.1

Tankar (ovan mark)

Ståltankar (<40 000 m2 ) ovan jord används sedan länge för driftutjäm
ning i fjärrvärmenät. Tanksystem kännetecknas av hög drifttemperatur
(~100°c), god täthet och hög energiverkningsgrad. Säker drift förut
sätter i regel aktivt korrosionsskydd.
Priset för konventionella tankar gör dem föga intressanta för långtid
slagring. I fjärrvärmesystem kan tankar för solvärmesystem med fördel
kombineras med lagringsbehov från andra produktionsenheter, varför om
sättningstalet och därmed lönsamheten ökar.
3.1.2

Bergrum

Bygg- och driftkunskaper från stora (>80000 m3 ) isolerade vattenlager
i bergrum är goda. Från små bergrumslager saknas erfarenhet. Mot dessa
talar stora värmeförluster och höga anläggningskostnader.
Den etablerade brytningstekniken begränsar bergrummets vidd till 22
meter och dess höjd till 30 meter. Lagret bör förläggas med ett minsta
djup till markytan på 30 meter.
När ett lager tas i bruk måste under ett par år uppskattningsvis en
årsomsättning värme tillföras det omgivande berget innan värmeförlus
terna blivit stationära. Vid lagringstemperatur över 100°c uppstår
problem med mineralutfällningar i kallare delar av systemet, varför
kemiska tillsatsmedel i distributionsvattnet blir nödvändigt.
I sammanhanget bör nämnas att i Sverige finns ett antal nedlagda olje
bergrum. För en del av dessa lager planeras konvertering till värmela
ger.
Från referens (Bogdanoff, 1980) framgår att blockfyllda bergrum kan
anläggas billigare än helt urlastade bergrum. På grund av lägre värme
kapacitet, för ett blockfyllt bergrum jämfört med ett urlastat dito,
måste lagrets volym öka för att täcka behovet. Vinsten av lägre an
läggningskostnad reduceras därför. Därtill kommer vatten i direkt
kontakt med stora bergytor, vilket mångdubblar risken för utfällning
ar. Dessa kan undvikas genom att lagrets maxtemperatur sänks med yt
terligare volymökning som följd.
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Gropar

Grundiden bakom gropmagasin är att vattentrycket inte upptas av tät
skiktet utan av den omgivande marken. Tätskiktet kan därför utgöras av
tunt material, tex gummi, plast eller metallfolie. Beroende på
markens beskaffenhet pratar man om gropar avsedda för lös jord, gropar
avsedda för fast jord och gropar utsprängda i berg enligt Figur 3.1.

a) Gropmagasin i lös jord med stödmur

b) Gropmagasin i fast jord

c) Magasin i berg (sprängd grop)

Figur 3.1 Principiella konstruktionsalterntiv för groplager.
En grop i lös mark är ej möjlig att bygga med rimliga släntlutningar.
Det krävs därför en jordförstärkning som omger gropens periferi och
som byggs innan gropen grävs ur. Förstärkningen kan vara i form av så
kallade kalkpelare eller en stödmur av betong. Om lämpliga lösningar
finns kan muren kombineras med isolering och tätskikt. Lagret blir då
enkelt att bygga och täta. Sidoväggen utformas som en vertikal cylin
der så att lockytan blir relativt begränsad.
Gropar i fast mark karakteriseras av att dessa kan byggas utan jord
förstärkning. Sidoväggens släntvinkel följer då jordartens rasvinkel.
Jorden utgör själva stödet för isolering och tätskikt. Genom mass
balansprincipen, som även med fördel bör användas vid de övriga grop
typerna, hamnar en del av gropen över marknivån. Det är ekonomiskt
fördelaktigt att bygga gropens översta väggavsnitt med hjälp av
lodräta prefabricerade betongelement. Tätskiktet läggs antingen direkt
mot marken eller mot en mellanliggande fuktskyddad isolering. Toppiso
leringen byggs pga den stora ytan som ett flytande lock.
Fördelar med gropar i jord består i det enkla konstruktionssättet.
Problemet är att hitta material och lösningar som tål temperturer upp
till cirka 95° C samt de rörelser, som termisk expansion och marksätt
ningar kan medföra. Nackdelen är den dyra lockkonstruktionen, speci
ellt för gropar byggda med slänt.
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Marklager i lera

Säsongslagring i lera i form av lågtempererade vertikala slangsystem
är i Sverige en etablerad lösning, Figur 3.2.

Figur 3.2 Vertikalt slangsystem i lera.
Lera är ett jordmaterial som har hög värmekapacitet på grund av högt
vatteninnehåll. Värmeledningsförmågan är däremot relativt låg. Värme
förlusterna blir därmed små samtidigt som systemet blir trögt/effekt
begränsande. Det senare förhållandet kan dock motverkas av markvärme
växlarnas utformning och inbördes avstånd. Med en dygnsutjämningstank
förbättras möjligheten att klara effekttoppar.
Temperaturen i befintliga marklager i lera har endast i undantagsfall
överskridit 30 °c. För att möjliggöra direktkoppling å ena sidan
mellan solfångare och marklager, å andra sidan mellan marklager och
förbrukare (utan värmepump) måste temperturnivån i lagret höjas upp
till ca 70 °c. Vid ökad temperatur påverkas emellertid leran geotek
niskt och sättningar kommer att uppstå (Sundberg, 1990).
Värmeväxling vid marklager i lera sker via en vätska som cirkulerar i
ett slangsystem av plast. Markvärmeväxlare kan utformas på olika sätt,
t.ex som enkla eller dubbla U-rör enligt Figur 3.3.
VERTICAL SECTION

HORIZONTAL SECTION

O:":.
PLAST!(

T

=_

~

PL';>_l_lUllllE
::Jf~OIT'm

C['

TU8E O 20mm

WJTH H(AT (ARRl(R
fLUIO

='=
=.:s
11
\J

SINGL( U·PIPE

OOUBLE U· P1PE

SmGLE U· PIP(

Figur 3.3 Enkelt och dubbelt U-rör.
Installation sker med hjälp av en pålkran som trycker ner slangarna i
marken vanligtvis till mellan 15 till 35 meters djup beroende på
lerans mäktighet. Lagrets önskade effektkapacitet bestämmer markvärme
växlarnas inbördes avstånd.Ett vanligt avstånd är två meter. De olika
slangpaketen kopplas slutligen samman för anslutning till det övriga
systemet.
Slangvärmeväxlaren tillverkas normalt av polyeten (PE). Vid högtempe
raturlager måste andra slangmaterial användas.
Isolering av lagerytan och en zon utanför denna är nödvändig för att
minimera värmeförlusterna.

SGI Varia 271

3.1.5

25

Marklager i berg

Marklager i berg är en etablerad teknik där erfarenhet finns av höga
temperaturer.
Jämfört med lera har berg lägre värmekapacitet medan värmelednings
förmågan är högre. För att reducera betydelsen av de större värmeför
lusterna bör därför ett högtempererat marklager i berg ha en minimum
volym av cirka 100 000 m3 • I likhet med marklager i lera måste lagret
isoleras.
Värmeväxling sker i vertikalt borrade berghål. Hålen, i dimension upp
till 150 mm, borras till ett djup mellan 60-150 meter. Det inbördes
avståndet mellan hålen ökas vid avtagande effektbehov. Fyra meters
avstånd mellan borrhålen är vanligt förekommande.
Värmeväxlingen kan utföras både som slutet eller öppet system enligt
Figur 3.4. Efterstävas en hög effekt är ett öppet system att föredra.

u

l!t

0

CD

0

Figur 3.4 Alternativa utförande av värmeväxlaren i ett borrhålslager
för berg.
3.2

Systemlösningar och erfarenheter från byggda anläggningar

I Sverige finns en mängd värmelager i drift samtidigt som flera är
under uppförande. De olika tekniska lösningarna har givit värdefulla
erfarenheter. I efterföljande text finns anläggningar presenterade och
ett urval av dessa beskrives mera ingående.
3.2.1

Tankar (ovan mark)

Tabell 3.1 Exempel på byggda tankar för värmelagring.
Projekt

driftstart

lagrets
volym
(m3)

temperatur
intervall

värmekälla

anm

I

(OC)

I

Ingelstad

1979

5 000

uppgift
saknas

solvärme

Nykvarn

1985

l 500

uppgift
saknas

solvärme

Stockholm

1981

45 700

uppgift
saknas

fjärrvärme

Uppsala

1978

30 000

uppgift
saknas

fjärrvärme

Linköping

1989

20 000

fjärrvärme

betong
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Bergrum

Tabell 3.2 Exempel på byggda och planerade bergrum för värmelagring .
Pro}ekt

di·M~

start

..•...,-:. ~-0~:~.;~.lagi~ts
volym

.

•.t_emperatur
intervall

värmekälla

(m3)

(OC)

.

Avesta

1981

15 000

100-50

fjärrvärme

Gullspång

1982

10 000

18-7

ytvatten

fd tunnel

Göteborg

4·100 000

100-5

överskott
från industri

planerat

Kopparberg 1984

300 000

~jöva tten

fd gruvhål

Kungälv

400 000

solvärme

förstudie
planerat

uppgift
saknas

Lyckebo

1983

100 000

Oxelösund

1988

120 000

100-50

överskott
från industri

80 000

uppgift
saknas

solvärme

Sundby

solvärme/
elpanna
fd oljelagringsrum
förstudie
planerat

Kungälv
En förstudie av Kungälvsprojektet (Claesson et al, 1988) enligt Figur
3.5 resulterade i en förväntad kostnad av 135 kr/m 3 för ett 400 000 m3
bergrumslager.
126

~co

!1 i

Figur 3.5 Bergrum från Kungälvsstudien enligt (Claesson et al, 1988).
3.2.3

Gropar

Tabell 3.3 Exempel på byggda gropvärmelager i jord.
~·

Projekt

I Studsvik
Malung

driftstart

1979

-;, ;.-

...

;t?fs
(rii') .

tenip~fafor
intervall

värrriekälla

(OC)

640

30~70

-solvärme

250

30-95

solvärme

arim

:J
.: •: · ·

under byggnation
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Malung
I Malung byggs för närvarande en prototyp till ett säsongsvärmelager
av typ metallinerklädd grop. Anläggningen är i första hand avsedd för
forskning med syfte att klarlägga den platssvetsade metallinerns bygg
nation och uppförande under temperaturcykling. Ett framtida lager i
fullskalestorlek skall ingå i ett befintligt solvärmesystem och är di
rektkopplat till både solfångarkretsen och till uppvärmningssystemet.
Studsvik energi har projekterat anläggningen och bedriver försöksverk
samheten. Lagret vilket ligger ovan grundvattenytan har en volym på
250 m3 och ett djup på 4,5 m. Vattentemperaturen kommer att ligga
mellan 30 och 95° C. Anläggningen kan ses som en fortsättning på den
verksamhet som inleddes med byggandet av en försöksgrop i Studsvik
1978-79.
Polyuretanmaterialet i väggarna var inledningsvis tänkt att friskummas
helt och hållet. På grund av att ytan blev alltför ojämn för metalli
nerbyggnad försågs lagret med en plan yta av plywood vilken placerades
cirka 50 mm innanför den friskummade polyuretanisoleringen. Därefter
gjöts polyuretan i mellanrummet. Gjutningen var dock svår att kontrol
lera och luftfickor uppstod.
Erfarenheterna visar att polyuretanmaterialet istället bör appliceras
i form av färdiga skivor.
Väggarna består inifrån och ut av följande skikt.
Kopparplåt, 0,7 mm
Asfaboard, 13 mm
Plywood, 8 mm
Gjuten polyuretanskum, 50 mm
Friskummad polyuretan (mot schaktväggen), 200 mm
Kopparplåten prefabriceras till tråg vilka svetsas mot varandra på
platsen. Svetsarna utförs i en utåtgående fals mellan plåtarna, vilket
tillåter små rörelser (betingade av temperaturväxlingar och av markrö
relser). Trots att svetsarna har kompletterats med lödning har läckage
uppstått i vissa skarvar. För närvarande pågår arbete med att ersätta
den befintliga linern med längre plåtar som endast svetsas utefter två
sidor.
Locket är tänkt att göras flytande av direktskummad polyuretan,
avtätad med kopparliner mot vattenytan.
Kopparmaterialet har visat sig lämpligt ur korrisionssynpunkt. Inför
en ombyggnad kommer även en liner av rostfri plåt att övervägas.
Tabell 3.4 Exempel på byggda och planerade gropvärmelager i berg.
,,,

Projekt

driftstart

Ingelstad
Il
Kronhjorten
Lambohov
Särö

1980

,,

lagrets
volym
(m3)

temperatur
intervall

10 000

90-45

värmekälla

anm

(OC)

solvärme

förstudie
under byggnation

--

o/Bo

uppgift
saknas

solvärme

10 000

60-15

solvärme

1 400

80-40

solvärme

under byggnation
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Kronhjorten
I kvarteret Kronhjorten i Växjö har ett säsongsvärmelager byggts i
berg. Anläggningen är projekterad av Andersson & Hultmark.
Lagret, som är 700 m3 stort, kommer att laddas med solvärme från 450
m2 plan solfångaryta. Systemet skall förse ett kontorshotell (2500 m2 )
med 60% av dess årsenergibehov (175 MWh/år).
Inledningsvis isolerades lagrets väggar med polyuretanskum vilket tål
max +80 °c. På taket lades markskivor av polystyren. Golvet isolerades
inte. Insida väggar, golv och tak försågs med ett på platsen samman
satt polyetentätskikt. Vidare fanns ett vattenlås i taket för att för
hindra vatten- (ång-) och värmeförluster.
Samtliga rörgenomföringar i lagret sitter ovanför vattenytans nivå för
att minska risken för läckage. Under betongplattan finns ett dränerat
gruslager för att minska grundvattentrycket med syfte att hålla isole
ringen torr.
På grund av tekniska problem med polyetendukens täthet har den bytts
ut mot en cylinder av tunn galvaniserad stålplåt, sk spirofalsad
plåt. Plåten skarvas med dubbla falsar och tätas. Golvet är fort
farande oisolerat men kommer eventuellt att tätas med sikaflex. An
slutningen mot betongplattan tätas med sikaflex.
Plåtcylindern står fritt i gropen med möjlighet till inspektion bakom.
Mot bergväggen finns den gamla polyuretanisoleringen kvar. Som ytter
ligare isolering sprutas lösull i hålrummet mellan den befintliga po
lyuretanisoleringen och cylindern. Som lock används korrugerad plåt
med lösull som isolering. Ombyggnadsarbetena påbörjades hösten 1989.
Åmmeberg
I Åmmeberg öster om Askersund byggs för närvarande ett försökslager i
form av en grop, i ett befintligt betonginklätt bergschakt. Inom pro
jektet har man koncentrerat sig på att hålla isoleringen helt torr.
Däremot tillåter man, till skillnad från andra lagerprojekt, ett visst
utbyte av kallt vatten med omgivningen.
Stående block av polyuretanisolering tillverkas helt innesluten i en
metalliner av koppar (0,2 mm koppar, 2 x 0.1 m isolering med genom
gående vertikalarmering, 0,2 mm koppar). Genom att sammanlöda flera
block har man bildat en stående cylinder i gropen. Isoleringen funge
rar, genom en vattenspalt vid golvet, som väggen mellan två kommunice
rade kärl. Påkänningarna på konstruktionen blir därför små.
Blocken förankras i botten. Förankringen som går genom kopparplåten
till den vertikala armeringen är en potentiell läckagekälla. Här måste
även galvaniska spänningar beaktas.
Vid uppvärmning av lagret uppstår, vid dess översta del, ett inre
övertryck pga densitetsskillnader mellan varmt och kallt vatten. Dessa
radiella krafter måste tas upp av konstruktionen i form av en tangen
tialarmering i isoleringen och genom ett stöd från bergväggen.
Ett utbyte av eller ett påfyllningsbehov av vatten kommer att ske i
den "kalla" spalten bakom isoleringen där energivärdet är lågt.
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Locket, vilket isolerats med polyuretan, har byggts upp kring ett
balksystem av aluminium och förankrats hängande i ett betongbjälklag.
Blocken är tänkta att kunna prefabriceras genom att plåt rullas ut,
viks och fylls med isolering (sprutas). I dagsläget limmas färdiga
isoleringsskivor mot kopparplåten.
3.2.4

Marklager i lera

Tabell 3.5 Exempel på byggda marklager i lera.
I

Projekt

driftstart

lagrets
volym

temperatur
intervall

(m3)

(OC)

värmekälla

anm

-..

J<ullavik

1983

8 000

55-10

solvärme

J<ungsbacka 1981

87 000

16-10

solvärme

Söderköpin~ 1984

2 900

15-6

solvärme

Söderköpini, 1987

36 000

28-6

uteluft

Utby

1 200

12-4

ute luft

,

1979

högtemp. zon

,

Söderköping
I Söderköping försörjs skola och sporthall med värme från en uteluft
värmepumpanläggning med säsongslagring i lera. Anläggningen färdig
ställdes 1987 och är finansierad med experimentbyggnadslån. Värmelag
ret laddas sommartid med värme från uteluften via värmepumpar. Värme
pumparna har en kondensoreffekt av ca 560 kW. Ett principschema över
anläggningen visas i figur 3.6. Anläggningen är projekterad av RNK in
stallationskonsult AB i Varberg och Statens geotekniska institut (SGI)
i Linköping (Rydell et al, 1986} som också svarar för den geotekniska
uppföljningen av lagret.
PRINCIPSCHEMA

LUFTKYlARE

VÄRMEPIJMPAR

.::rr
1

a.::,w~E(

1 .• _ - - -

SKOLA

l

SföRfHAll

Figur 3.6 Principschema över anläggningen i Söderköping.
Värmelagret är förlagt i svagt överkonsoliderad lera med tilltagande
siltskikt/siltinnehåll med ökat djup under markytan. I värmelagret är
382 stycken dubbla U-rör installerade som värmeväxlare. Lagrets
överyta har måtten 55x36 m2 och har djupet 18 m. Detta ger lagervoly
men 36000 m3 • U-rören är installerade med avståndet 2,4 m från varand
ra och avståndet mellan U-rörets skänklar är 0,4-0,5 m. Slangen är
gjord av PEM med 25 mm ytterdiameter. Köldbärarvätskan är kalcium
klorid.
Värmeväxlarna installerades med pålkran och en specialgjord påle som
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skyddade slangen vid neddrivningen och fixerade slangen med avsett
skänkelavstånd. Temperaturen i lagret varierar mellan ca 5 och 30° C
med en max begränsning på fluiden av 40° C och en min-begränsning av
1° C. Värmeförlusterna är beräknade till 15%.
3.2.5

Marklager i berg

Tabell 3.6 Exempel på byggda och planerade marklager i berg.
Projekt

drift
start

lagrets
volym

temperatur
intervall

(m3)

(OC)

värmekälla

anm

spillvärme

Finspång

1985

42 000

30-15

Finspång

1986

200 000

35-10

Hagsäter

uppgift
saknas

25 000

uppgift
saknas

Högvetet

1985

28 000

14-4

luft från
uterum/uteluft

Luleå

1983

120 000

70-30

spillv från
industri

Sigtuna

1978

10 000

42-8

solvärme

Solna

1990

100 000

75-60

fjärrvärme

Stora
skuggan

1984

211 000

50-7

sjövärme

Upplands
Väsby

1989.

110 000

uppgift
saknas

överskottsv.
komfortkyla

Vallentuna

1983

3·20 000

20-5

frånluft/
solvärme

Vallen tuila

1984

10 ÖOO

15-0

uppgift
saknas

bandybana
uteluft

planerat

Luleå
I Luleå har ett högtempererat marklager i berg varit i drift sedan
1983. Lagret ägs och drivs av Luleå Energi AB och är i första hand
byggt för forskning. Forskningsprojektet avslutades hösten 1989.
Lagret, vilket ingår i ett öppet system laddas sommartid via ett
fjärrvärmesystem med överskottsvärme från ett kraftvärmeverk. Vinter
tid värms en byggnad vid Luleå universitet, där också forskningen be
drivits.
Lagret består av 120 st, 65 m djupa (60 m i berg) borrhål i gneis-/
granitberggrund. Hela lagrets volym är 110000 m3 • I varje borrhål
vilka är 150 mm i diameter går ett centrerat rör ned till botten.
Returen sker längs borrhålets yttervägg med direktkontakt mellan
vatten och bergyta. Vattentemperaturen i lagret har varierat mellan
35° och 70° C Systemet inkluderar två värmepumpar a'200 kW.
På grund av bland annat att vattenflödet varit mindre än vad som för
utsatts i beräkningarna och att rören inte varit centrerade i hålen
har varken laddning eller uttag varit lika stora i praktiken som i be
räkningarna. Enligt beräkningarna skulle 2,8 GWh/år och 1,6 GWh/år ha
laddats respektive uttagits. I praktiken (under 5:e året) har motsva
rande siffror varit 2,0 GWh/år och 1,2 GWh/år.
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I början av åttiotalet ökade intresset för solvärmecentraler i samband
med oljeprisets toppnoteringar. Under den tiden, där första och andra
generationens solvärmecentraler byggdes och utvärderades, ville man
gärna förutse en stor potential för sådana system: oljepriset steg och
kostnader för solvärmesystem sjönk i relativt kraftigt tempo.From
mitten på åttiotalet föll sedan oljepriset igen och kostnadsminskning
en för solfångarsystem följde en lugnare takt, i och med att tekniken
kom i ett mera moget stadium. Idag är det fortfarande svårt att se hur
lönsamhet med solvärmesystem kan uppnås.Tex anges i Kungälvstudien
ett pris på rena solvärmen på 45 öre/kWh, under förutsättningen att
solfångaren kostar 1115 kr/m 2 (färdigt installerat) och lagret 135
kr/m 3 • Ett naturgassystem kostade då räknat under liknande förutsätt
ningar 28 öre/kWh.
Fjärrvärmenät och blockcentraler
Det gjordes ett fåtal studier angående potentialen för solvärme i
fjärrvärmenät och blockcentraler. Margen m fl publicerade 1982 den
första studien som inkluderade frågor kring marktillgänglighet,
geologi och ekonomi. Man kom till slutsatsen att det går att hitta
lämpliga lagerområden nästan överallt och att solvärmecentraler kan
byggas även någon km utanför tätorten utan belasta solvärmen med för
höga transportkostnader.
Wahlman och Zinko försökte 1984 i en studie om sol till fjärrvärme och
blockcentraler att uppskatta potentialen med hjälp av några enkla er
farenhetsbedömningar. De kom till slutsaten att fjärrvärmen ska kunna
bidra med cirka 5 TWh/år och blockcentraler med ett behov av cirka 2
TWh/år till den potentiella marknaden av solvärmecentraler med årsla
ger, vilket bäddar för cirka 500-1000 anläggningar. Hans Gransell ge
momförde 1986 en studie som fördjupade sig ytterligare i potentialfrå
gor. I studien rapporterades resultat från fallstudier och enkät i
kombination med ekonomiskt värdering. Slutsatsen var att det borde
finnas en teoretisk potential av 4 TWh i fjärrvärmesystem för solvär
mesystem utan årslager, och att denna potential sjunkar till cirka 1.5
TWh på grund av begränsad marktillgång. System med årslager undersök
tes ej, men kan av vad som framgår ur studien uppskattas till cirka
4-5 TWh/år. Förutsättningen är självklart att systemen är konkurrens
kraftiga.
1989 slutligen genomfördes av Hans Lundborg på uppdrag av Vattenfall,
STEV och BFR en utredning angående marknadspotentialen för solvärme
centraler. Även här kombinerades enkätutredning med fallstudier och
besök hos värmeverk. Tar man hänsyn till marktillgång och tekniska
hinder så anges här en potential av 6 TWh/år för fjärrvärme samt för
cirka 50 st blockcentraler med en årlig oljeförbrukning överstigande
600 m3 olja, motsvarande ett värmebehov av cirka 0.5 TWh/år. Utred
ningstiden omfattar de närmaste 15 åren. I denna studien togs inte
hänsyn till potentialen av mindre blockcentraler.
Studien utgick från den förutsättningen att potentialen för de tre
största städerna inte undantogs och att inte tillåta för långa trans
portavstånd. Man konstaterade också att det knappast finns en begräns
ning pga de geologiska förutsättningarna. Bortsett kostnader går det
alltid att bygga ett lager. Ett möjligt undantag är återigen de stora
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städerna. Vad som dock kan begränsa potentialen är den planerade ut
byggnaden av naturgasnätet och kraftvärmeintroduktionen.
Det är mer än en tillfällighet att alla studier kommer till ungefär
samma potential, nämligen 4-6 TWh/år. Förutsättningarna för solvärme i
fjärrvärmesystem bedömdes tämligen likartat. Alla utredare hade god
kännedom om fjärrvärmesystem och bra hjälpmedel i Värmeverksförening
ens statistik. Likaledes fick man en likartad uppfattning av de tek
niska hindren med ett undantag: transportavståndet. Som det framgår av
Figur 2.19 kan man acceptera transportavstånd av någon km mellan sol
fångarfält och fjärrvärmeanslutning utan att fördyra anläggningen allt
för mycket.
Om vi antar anläggningens genomsnittstorlek till cirka 3 GWh/år ( 1/3
del av Lyckebo), så resulterar det i ca 1500 solvärmecentraler med
tillhörande värmelager samt ca 10-15 milj m2 solfångare.
Nybyggnad
En intressant marknad och stor potential borde finnas vid nybyggnad
där såväl byggnader som värmesystemet kan planeras från början för
solvärme.Tex kan solfångare integreras i hustak med låga marginal
kostnader, lagret kan kombineras med parkeringsutrymmen, värmesystemet
kan planeras för lågtemperaturuppvärmning mm. I sådana fall kan sol
värmesystemet byggas till kostnader som är konkurrenskraftiga.
Framför allt kan de nya lånereglerna för bostadsfinansiering bidra
till full lönsamhet av solvärmesystem i ny bebyggelse. Enligt dessa
regler får man öka låneunderlaget för investeringar som minskar ener
giförbrukningen och som möjliggör lagring i bostadshus.
Om solvärmecentraler med årslager utförs för cirka en tredjedel av
alla nya bostäder som byggs utgör detta en teoretisk potential för
cirka 50 blockcentralsystem årligen (a 3 GWh/år värmeproduktion).
4.2

Geologiska förutsättningar för värmelager

De geologiska förhållandena är av stor betydelse vid utformning av ett
värmelagersystem under markytan. Värmelager kan delas in i följande
typer med avseende på geologin:
Lera

- vertikala slangsystem
- gropar

Fast jord

- gropar

Berg

- borrhålslager
- gropar
- bergrum

Sveriges jordarter består till 3/4 av morän. Fördelningen är dock inte
jämn över landet. Bebyggelse i Sverige är vanligen lokaliserad till
vatten eller bördiga jordbruksområden. Där dominerar istället sedimen
tära jordarter i form av lera/silt/sand/grus.
En potentialbedömning av markvärmelager i lera med värmepump i anslut
ning till blockcentraler finns redovisad av Rydell et al (Rydell et
al, 1988}. Endast blockcentraler med en oljeförbrukning överstigande
200 m3 och som ej är aktuella för fjärrvärmeanslutning har studerats.
Vidare har i första hand kommuner med goda geologiska förhållanden un-
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<lersökts. Studien visar att minst 50% av blockcentralerna bedöms ligga
på lermark. Efter avgång av centraler som kan tänkas anslutas till
fjärrvärme uppgår potentialen för markvärmelager i lera till mellan
500 och 700 blockcentraler. Till detta kan läggas ca 100 blockcentra
ler som troligen ligger på lermark trots att de ligger i kommuner med
små lerområden.
I en BFR-rapport {Modin et al, 1980) har geologiska förutsättningar
för värmelagring inom större tätorter i Mellansverige översiktligt
kartlagts. Sammanlagt bor det 2,7 milj invånare i dessa tätorter. In
venteringen gäller i första hand lera med större mäktighet än 10 meter
(dvs där geologiska förutsättningar kan finnas att anlägga värmelager
med vertikalt slangsystem). även övriga jordarter har i viss mån kart
lagts (se tabell 4.1).
Tabell 4.1 Jordartfördelning i några tätorter i Mellansverige (efter
Modin & Wilen, 1980).
----

Uppmätt area

~

(km2 )

total
yta

vatten

ort

land

lera
totalt

lera
)10 m

sand

*)övrigt

Borås

59,8

2,3

57,5

-

-

3,6

53,9

Eskilstuna

78,9

1,4

77,5

44,7

6,0

-

32,8

Göteborg

420,0

15,0

405,0

141,0

83,0

43,0

221,0

Jönköping

129,5

27,0

102,5

7,1

-

48,5

46,9

Karlskoga

60,9

10,4

50,5

23,3

3,0

3,4

23,8

Karlstad

107,0

28,1

78,9

14,1

18,4

29,2

35,6

Kungsbacka

11,8

0,3

11,5

6,6

4,6

-

4,9

Linköping

86,7

1,7

85,0

52,4

9,3

5,0

27,6

Motala

67,8

15,3

52,5

1,0

-

23,6

27,9

Norrköping

64,7

5,1

59,6

35,4

11,4

7,0

17,2

Nyköping

40,0

3,5

36,5

8,2

3,3

14,6

13,7

Skövde

80,4

1,4

79,0

23,2

1,0

17,l

38,7

Stockholm

910,2

142,9

767,3

295,6

30,0

57,5

414,2

Södertälje

40,5

2,1

38,4

9,1

2,0

10,7

18,7

Uddevalla

44,5

6,5

38,0

10,9

7,6

-

27,l

Uppsala

67,0

1,2

65,8

46,5

17,2

4,5

14,8

Vänersborg/
Trollhättan

170,0

20,3

150,0

66,3

10,0

9,1

74,6

Västerås.

81,5

11,4

70,l

42,7

4,0

5,0

22,4

Örebro

90,6

3,0

87,6

50,3

5,5

4,6

32,7

SUMMA

2313,2

216,3
~9,4%
av land

En liknande kartering (Rhen et al, 1984) har gjorts inom andra tätor
ter huvudsakligen längs Norrlandskusten (se tabell 4.2).
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Tabell 4.2 Jordartsfördelning i några tätorter längs Norrlandskusten
(efter Rhen & Wilen, 1984).
Uppmätt area (km 2 )
uppmätt
area
(km2...
)

total
yta

vatten

land

silt/
lera

silt/
lera
>10 m

grus/
grus/
sand/mo sand/mo
>10 m

torv/
kärr

morän/
berg/
fyllning

Gävle

90,1

7,5

82,6

10,8

2,3

26,5

7,7

3,6

41,7

Luleå

78,3

20,9

57,4

8,6

0,2

14,5

7,7

2,0

32,3

Piteå

78,8

18,5

60,3

8,0

0,6

34,7

8,3

1,4

16,2

Sundsvall

27,0

0,5

26,5

9,7

3,2

0,7

0,7

0,1

16,0

Umeå

57,3

3,5

53,8

31,5

16,3

5,0

2,9

1,6

15,7

280,6

68,5
24,4%

22,6
8,1%

81,4
29,0%

27,3
9,7%

~

4.2.1

-·--

Lera

Små och stora jordvärmeanläggningar i lera har enligt en BFR-rapport
(Hård, 1984} stor potential och goda förutsättningar för utnyttjande.
Slangar i lera
För värmelager med vertikala slangsystem krävs i allmänhet att djupet
är mer än 10 meter. Enligt de ovan nämnda karteringar inom större tät
orter i Mellansverige och längs Norrlandskusten utgörs 9% respektive
8% av landområdena av lera mäktigare än 10 meter {längs Norrlandskus
ten inkluderas även silt}. All denna jord kan inte utnyttjas på grund
av att:
markförhållandena inte alltid är lämpliga för ackumulering av värme.
i de centrala delarna av städerna finns konkurrerande markanvänd
ningen.
avståndet mellan lämpligt markområde med djupa leror och be
byggelse/fjärrvärme kan vara för stort.

Å andra sidan är lerans mäktighet på flera ställen betydligt större än
10 meter och mer värme skulle alltså kunna lagras. Detta gäller främst
Göteborg, Kungsbacka, Uddevalla, Norrköping och Uppsala.

Antag att värmekapaciteten för lera är 0,9 kWh/(m 3 *°C) och att 2% {dvs
4,8 km 2 ) av leran mäktigare än 10 meter kan utnyttjas för värmelag
ring. Utnyttjat temperaturintervall antas vara 30° och lagret antas
täcka halva energibehovet för den försörjda bebyggelsen. Det innebär
att 1,3 TWh skulle kunna lagras vilket motsvarar halva värmebehovet
för 260.000 lägenheter. Varje lägenhet antas förbruka 10.000 kWh per
år.
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Gropar i lera
För att anlägga gropvärmelager i lera krävs ca 5 meters djup. Vid
schaktning krävs jordförstärknig. Av de ovan nämnda undersökningarna
framgår att 38% respektive 24% av tätorterna består av lera respektive
silt (och lera) med ospecificerade mäktigheter. Om 2% (19 km 2 ) av
denna mark utnyttjades för gropvärmelager med vatten (1,16 kWh/(m 3 *°C)
som värmemedium, 50° utnyttjat temperaturintervall, gropdjup 10 meter
skulle 11 TWh kunna lagras. Detta motsvarar halva värmebehovet för 2,2
miljoner lägenheter i det undersökta området.
4.2.2

Fast jord (gropar)

Med fast jord avses sådan jord, i vilken ett lager utan stödkonstruk
tion kan byggas. Exempel på fast jord kan vara morän, sand, grus och
fast lera. För att potentialen skall vara tillräckligt hög får jorden
inte vara alltför svårschaktad (tex blackig morän).
Enligt de två ovan nämnda undersökningarna utgörs 370 km 2 av de under
sökta landytorna av sand (för Norrlandskusten är grus inkluderat). Med
samma antagande som i exemplen ovan (2% av den aktuella jordytan ut
nyttjas, vatten som värmemedium, gropdjup 10 meter, utnyttjat tempe
raturintervall 50°, värmeförbrukning 10.000 kWh/(år och lgh}) skulle
halva värmebehovet till 740.000 lägenheter (3,7 TWh) kunna lagras.
Utanför de undersökta tätorterna finns stora områden som domineras av
fasta jordarter. För delar av Skåne är moränlera dominerande jordart.
4.2.3

Berg

Värmelagring i berg kan med dagens teknik utföras på i princip tre
olika sätt; i gropar, i bergrum och i borrhålsvärmelager. Lagringska
paciteten beror främst på temperaturintervall, lagringsmedium, typ av
berggrund, lagrets volym, geometriska form samt värmeförluster. Enligt
en BFR-rapport (Hård, 1984) är förutsättningar för anläggning av vär
melager i kristallin berggrund mycket stora i stora delar av Sverige.
Stora värmelager i sedimentär* berggrund har enligt samma källa stor
potential. Lagring av värme i berg kräver dock storskaligt utnyttjan
de.
I en rapport (Carlsson, 1979) som bygger på enkätsvar från 142 kommu
ner framgår för perioden 1978-1982 att 15% av den planerade bebyggel
sen skulle grundläggas på berg. Antag att det i nyexploaterade områden
förekommer berg eller berg med endast tunt jordtäcke på 15% av landy
tan. I ett borrhålsvärmelager är det bergmassan som är lagringsmedium.
På grund av tekniska/ekonomiska orsaker bör inte jordtäckets mäktighet
vara för stort. Eftersom berg är relativt vanligt förekommande innebär
detta ingen begränsning för användningen. Den utnyttjningsbara poten
tialen begränsas således inte av geologiska förutsättningar utan av
andra förutsättningar, som minsta storlek på värmeförbrukare, för att
det ska vara ekonomiskt att bygga värmelager i berg.

*)
Sedimentär bergrund finns i Sverige i Skåne, på Öland och Gotland,
västra Östergötland, lokala delar av Västergötland och Närke, Siljans
ringen, i Jämtland och lokalt i fjällkedjan. Den sedimentära berggrun
der har vanligen högre värmekapacitet och lägre värmeledningsförmåga
än den kristallina berggrunden har.
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SLUTSATSER

Redan den till synes begränsade solvärmeandelen (ca 10-15% av fjärr
värmeproduktionen och av blockcentraler i existerande bebyggelse) ger
med ca 5 TWh/år eller ca 1500 enheter en betydande solenergimarknad.
Det krävs dock en vidareutveckling av solvärmetekniken mot högre kost
nadseffektivitet. Inom nybyggnation tillkommer en potentiell marknad
av storleksordning 50 anläggningar per år, där de nya lånereglerna
gör att solvärmesystem kan räknas in i låneuderlaget och därmed
åtnjuta lån med låg annuitet. I det fallet bör solvärmesystem med år
slager redan vara lönsamma idag.
Ur geologisk synvinkel finns inte några begränsningar. Visserligen kan
inte samtliga lagertyper byggas var som helst, men Sverige har en stor
mängd geologiska formationer som lämpar sig för lager. Detta innebär
att det är andra begränsningar såsom tekniska, ekonomisk eller plane
ringstekniska som blir avgörande.
Det finns alltså en marknadspotential som väl motiverar basforskning
för att förbättra de grundläggande systemegenskaperna samt teknikut
veckling för att utveckla och utvärdera effektiva solvärmesystem och
dess komponenter. Det är framför allt viktigt att uppnå praxis i til
lämpningen av de nya lånereglerna med hänsyn till solvärmesystem.
Även i det fall att marknaden reduceras genom introduktion av konkur
rerande kraftvärme och naturgas, så är restandelen fortfarande intres
sant nog för att motivera ovannämda insatser.
Förutsättningen är dock att själva solvärmeproduktionen blir konkur
renskraftig, det vill säga att värme från solfångare kan produceras
till jämförbar kostnad som de alternativ som är tillgängliga under
året och som kan lagras i samma lager. Att sänka kostnader för solvär
men är därför lika viktigt som att sänka kostnader för värmelagret.
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Denna inventering är en sammanställning av erfarenheter av material
som förekommit i hittills byggda lager i Sverige, såväl mark- som vat
tenlager.
Dessutom presenteras egenskaper och begränsningar för material som
bedöms aktuella i en fortsatt utveckling.
I anslutning till respektive del finns ett avsnitt om komponentpriser
samt kostnader för vissa moments utförande. I avsnitt 6 redovisas
förslag till insatser som är nödvändiga för att öka kunskapen om egen
skaper hos material för tillämpning inom värmelagertekniken.
5.1.1

Berg

Berg i värmelagersammanhang är intressant ur två aspekter. Dels i vat
tenlagertillämpning av typ bergrum, dels som marklager och då av typen
borrhålslager, såväl öppna som slutna.
Vid bergrum och öppna borrhålslager är vattnet i direkt kontakt med
berget och följaktligen är frågor rörande vattenkemin samt bergets ur
lakning av stort intresse.
Problem i samband med lagring av vatten i berg berör i huvudsak:
1)

Vad löses ur berget, eventuellt tidsberoende?

2)

Vilken vattenbehandling skall väljas, och hur påverkas vattnet
av utfällningen?

3)

Hur kan vatten separeras från berget? (vid borrhålslager)

4)

Hur och när påverkas rör, värmeväxlare vid ev utfällning?

I ett arbete för Stiftelsen Bergteknik har Ronge och Claesson (Ronge
och Claesson, 1982) utfört undersökningar på bergarters och minerals
löslighet i hetvatten inom temperaturområdet 50-150°C.
Sammanfattningsvis konstateras att de geologiska formationerna kan ge
ifrån sig specier såsom kisel, natrium, kalium, kalcium och till en
underordnad del aluminium. Dessa specier kommer alltid att tillföras
lagringsvattnet, tills jämviktsläge har nåtts för den temperatur
lagret håller. Urlakningens omfattning och hastighet beror på faktorer
som bergartstyp, ursprunglig vattensammansättning, förhållandet
bergyta/vattenvolym, reaktionstemperaturen samt om det är stillaståen
de eller strömmande vatten. Bergartstypen bestämmer vilka joner som
finns tillgängliga för urlakning medan vattnets utsprungliga samman
sättning har visat sig vara av stor betydelse för reaktionsbenägen
heten och kan även ha katalyserande effekt på utlakningsreaktionerna.
I samband med urlakningsprocesser uppstår ofta problem med utfällning.
Denna utfällning sker i jämnvikt med en temperaturberoende jonkoncent
ration, vilket kan leda till beläggning av värmeväxlarytor mm.
Det är därför av stor vikt att det vatten som tillförs lagret har så
låg initiell jonkoncentration som möjligt.
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Lyckebo
Lyckebolagret är ett 100 000 m3 bergrumslager norr om Uppsala.
Ca 15% av ytan är övertäckt med sprutbetong och man tror att betongan
delen kommer att ge återverkningar i den framtida vattenkemin.
Vid fyllning av lagret valdes att ta vatten från en närbelägen vatten
täkt vars vatten höll en hårdhetsgrad av 17 o dH. Med en tillfällig
avhärdningsutrustning sänktes hårdhetsgraden till 11 o dH.
Vid anvärmning av lagret i början av 1983 uppkom igensättning i värme
växlarna redan vid ca 45°c (Hillström et al, 1985). Denna igensättning
hade dock till största delen som ursprung kalciumhalten i lagrings
vattnet. Efter igensättningen rengjordes värmeväxlaren och vattnets
hårdhetsgrad sänktes ytterligare till 2° dH vilket tog tre månader.
För ytterligare bidrag, förutom urlakning från berg och betong, till
förhöjd hårdhetsgrad är inläckning av grundvatten. Kompensation för
detta sker genom kontinuerlig användning av avhärdningsfilter.
Vid det uppnådda jämnviktsvärdet (cirka 2° dH) är avhärdningshastig
heten ungefär lika med kalciumutlakningen ur berg och betong samt den
mängd kalcium som följer med vid inläckage av grundvatten. Inga
driftsstörningar, pga felaktig vattenkemi har efter dessa åtgärder fö
rekommit.
Ökad kloridhalt har konstaterats i vattnet vilket tillskrivs utbyte
med omgivande grundvatten, vilket i Lyckeboområdet har relativt hög
salthalt.
Bakteriehalten i vattnet har med tiden helt försvunnit vilket visar
att dessa bakterier ej är termostabila.
Luleå
Luleålagret, som representerar typen öppna borrhålslager, togs i drift
1983 och har växling direkt mellan det cirkulerande vattnet och berg.
Högsta laddningstemperatur har varit ca 80°c. I Luleå utfördes ingen
vattenbehandling. Beredskapen för befarade igensättningar i rör och
värmeväxlare var emellertid under hela perioden hög.
Vattenanalyser som tagits 1 gång/månad visar god överensstämmelse med
förundersökningens resultat med några få undantag. Så vart ex halter
na av klorid och natrium lägre i värmelagret än vad förförsöken gav
anvisning om. En så låg kloridhalt som 15 ppm, innebär att risken för
korrosion i det närmaste kan avskrivas. En avvikelse av något mer
oroande slag var den höga kalciumhalten. Enligt förförsöken borde
denna inte uppgå till mer än 25 ppm i cirkulationsvattnet. De uppmätta
värdena nådde upp till 90-100 ppm, vilket innebar att utfällning av
kalcit kunde befaras.
En jämförelse med vattenkemin i bergrumslagren i Lyckebo och Avesta
visar framför allt att utvecklingen mot förhöjd jonkoncentration,
trots en lägre inlagringstemperatur, gått snabbare i borrhålsvärmelag
ret. Detta faktum får tillskrivas effekterna av det strömmande vatt
net. {Nordell, 1986) Efter fem års drift av lagret konstateras att
inga problem uppstått med igensättningar av växlare och rör pga
kemiska reaktioner mellan vatten och berg.
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Från laboratorieförsök finns den erfarenheten att utfällning och av
sättning av kalcit företrädesvis sker på berg- och betongytor.
Den enda signifikanta förändringen av vattnet är en ökad grumlighet
vilken antas bero på en något ökad järn- och kiselhalt (Nordell,
1989).
5.1.2

Betong

Enligt Claesson et al (Claesson et al, 1983} har betong (K-400) i
samband med varmvattenlagring under de första veckorna en mycket
kraftig urlakning av specierna natrium, kalium och kisel. För betong
proven visade det sig att temperaturberoendet för den totala jonut
lakningen ej var så accentuerad som för bergarterna. Efter det att den
första snabba jonurlakningen skett, finns klara tendenser till ett
kraftigt temperaturberoende utfällning hos kisel. Vid användning av
betong i kontakt med hetvatten har det visat sig att bruk med kvarts
sand som ballast är viktigt från urlakningssynpunkt och dessutom ökar
det tryck och böjhållfasthetsegenskaperna för betongen.
Vattentät betong används i konstruktioner där betong- eller armerings
aggresiv miljö förekommer. Vattentätheten åstadkomms genom att blanda
in mer finkorningt ballastmaterial (finkorning sand t.ex) i betongen.
Kravet på vattentäthet är uppfyllt om vattnets inträngningsdjup vid
normaltidsålder, (28-56 dygn, beroende på kvalitet) inte överstiger 50
mm vid provning enligt SS 13 72 14. Betongen kan dessutom förses med
ytbeläggning för att hindra vatteninträngning. Exempel på konstruktio
ner där vattentät betong används är oisolerade och odränerade källar
väggar samt kulvertar och liknande under grundvattenytan.
Ingelstad, Växjö
I samband med att solfångarprojektet Ingelstad byggdes konstruerades
en ackumulatortank av betong för hetvattnet. Temperatur under drift
har varit upp mot 95°c. Den invändiga betongytan ythärdades före upp
fyllning med en silikatbehandling (PURIG0 5). Nyttan av denna behand
ling är inte utredd då jämförelsedata med och utan behandling saknas.
Utanpå betongen lades som isolering först 12 cm foamglas och utanpå
detta ca 90 cm mineralull i skivform.
I samband med start av anläggningen fick man stora problem med kalkut
fällning vilket i detta fallet kan härledas till utfällning från be
tongen. Följden blev att värmeväxlarna sattes igen, däremot konstate
rades att det inte fanns avsättning i rör.Efter den första rengöringen
av värmeväxlarna har man inte haft andra problem än att någon pump har
satts igen och fått renoverats. Vattenanlys som utförts under fem
driftår visar att kalciuminnehållet i vattnet inte har stigit utan va
rierat mellan 20 och 45 mg/I.Vattnets pH-värde har under hela perioden
varit konstant lika med 11. Under driften tillsätts ca 10 1 vatten per
timma pga förluster vilkas orsak inte är klarlagd ännu. En effekt som
pekar på en tilltagande jonhalt i vattnet, är att mätningen av vatt
nets specifika ledningsförmåga ökat konstant, från starten 18 mS/m,
till 140 mS/m vid årsskiftet 82/83 då utvärderingen avslutades.
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Linermaterial för gropmagasin.

POLYMERA MATERIAL
Dessa material har länge ansetts ha en stor potential för liningända
mål. Aktuella material som provats i laboratorium och fält är gummi
sorterna Butyl och EPDM, polyetenplast.
Studsvik Energi gjorde 1981, med stöd från Nämnden för Energiproduk
tionsforskning, en utveckling och utvärdering av material för stora
varmvattenmagasin. {Ifwarsson, 1981}. I det arbetet studerades såväl
isolermaterial som tätskikt inom temperaturmaterial 40-95°C. Samman
fattade resultat presenteras under resp. material.
Polymera material bedöms med hänsyn till följande egenskaper:
Permeabilitet.
Deformation utan sprickbildning.
Livslängd obelastad.
Livslängd under konstant deformation.
Livslängd under konstant last.
Veckningskänslighet.
Hanterbarhet, tex punkteringskänslighet vid hantering.
Åldringsegenskaper.
Platsbyggnation.
Temperaturtålighet, 90°c alternativt 7o 0 c.
Fluorplaster
Fluorplaster är den grupp som har de bästa temperaturegenskaper och
som ur den synpunkten är lämpliga för användning som linermaterial i
gropmagasin. Fogning genom svetsning är dock svår att tillämpa under
fältförhållanden. Fluorplasterna har dessutom låg permeabilitet för
vattenånga vilket är väsentligt för vissa typer av isoleringsmaterial
som kan finnas bakom linern. Vid hittills utförda försök att använda
dessa plaster som liner, har svårigheter uppstått vid sammanfogning av
materialet till stora tätande ytor. Såväl svetsning som limning har
provats. Det har även, med de metoder som provats, varit svårt att
tillgodose de krav på planhet av den bakomliggande väggen som, med
hänsyn till plastens låga töjningsegenskaper, ställs. Fluorplaster kan
svårligen svetsas under fältförhållanden.
Polyeten
Polyeten som linermaterial kan förekomma i såväl folie som skivor. En
fördel med polyeten är dess svetsbarhet, under vissa förutsättningar,
även i fält.
I samband med arbetet i Kronhjorten har prov gjorts med folie i LD-po
lyeten. Svårigheter med materialet var känsligheten för "pin-holes" i

SGI Varia 271

41

samband med hantering på byggplats samt svårigheter att överbrygga
ojämnheter i den bakomvarande isoleringen.
Polyeten i skivform har använts vid byggnation av gropvärmelager i
Danmark (Ussing et al, 1983} och Tyskland (N. Fich, 1986). I båda
lagren har HDPE (High Density PolyEtylen) med en tjocklek av 2,5 mm
använts som såväl sido- som botten- och toppliner.
Temperaturen i magasinen har varit ca 60°C som högst. Erfarenheter
från byggnation med skivor har varit goda.
I syfte att minska vattenpermeabiliteten genom tätskikt har ett antal
försök genomförts där metall (titan och rostfritt) har förångats på
polyetenfolier (Ifwarson, 1981}. Man har inte i något fall sett någon
större effekt av metallbeläggningen. Troligtvis behövs betydligt tjoc
kare lager av metall för att hindra vattenpermeabiliteten än de som
lyckas åstadkommas genom förångning.
Polybuten
Polybuten av 1 mm tjocklek har provats i samband med materialutvärde
ringen (Ifwarson, 1981).
Polybutenet är provat i vatten vid 80°c och 95°c. Testresultaten
visade att materialet är sämre än polyetenproverna.
Polypropylen
Polypropenfolie ingick i provserien och testades vid +85°C och +95°c.
Efter 8 200 h vid 95oc var materialet helt nedbrutet och försprödat
varför provningen avslutades. Resultatet visade att polypropen är
olämpligt att använda som tätskiktsmaterial vid varmvattenlager.
Gummimaterial
För liningändamål har duk av Butyl och EPDM använts och provats (If
warson, 1981}. Såväl butyl som EPDM finns i en mängd olika kvaliteter
där egenskaperna varierar förhållandevis mycket.
Ur hållfasthetssynpunkt skiljer sig butyl och EPDM genom att under sin
livslängd har:
butyl bestående töjning men minskar i styrka
EPDM bestående styrka men minskar i elasticitet.
För butyl gjordes vid ovanstående undersökning den bedömningen att för
att uppnå en livslängd av 25 år får inte medeltemperaturen överstiga
40°c. Vid 70°c beräknas en livslängd av ca 2 år. För en av EPDM
kvaliteterna som testats, visar resultaten att drifttemperaturen 70°C
ger en livslängd om ca 10 år.
En svaghet vid framförallt EPDM är skarvutförandet. Vid tester som ut
fördes i Studsvik 1981 visade resultaten att hållfastheten för skarvar
är ca 30-35 % av homogent material (för den bästa kvaliteten är skar
vens hållfasthet bara 10 % av det homogena materialet). Ytterligare
ett problem för både butyl och EPDM är deras höga transmission av vat
tenånga vid höga temperaturer.
1978 byggdes ett prototyplager i Studsvik. Lagrets volym var 640 m3
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och ingick i den totala solvärmecentralen där solfångare monterades
solföljande på locket. Lagret grävdes med en nedre del formad som en
stympad kon och den övre delen cylindrisk med hjälp av prefabricerade
L-betongelement. Som linermaterial valdes en butylgummiduk lagd på 400
mm isolering bestående av kantställda mineralullskskivor samt block av
polyuretan. Dimensionerande temperatur för lagret var 30-70°c men
under drift var maxtemperaturen ca 60°C. Inga problem har uppstått
under utvärderingstiden för butylduken eller isoleringen (Perers,
1983).
1979 byggdes i Lambohov utanför Linköping en solvärmecentral där
lagret utgjordes av en utsprängd, cylindriskt formad, grop om ca
10.000 m3 • Även i detta fall användes butylgummiduk av samma kvalitet
som Studsvik. Gropen isolerades meds k Leca-block vilka murades upp
till räta väggar. Utrymmet mellan berg och Leca-block fylldes med lös
Leca. Under utvärderingsperioden och redan från början har ett mindre
ej lokaliserat läckage förekommit. I övrigt verkar det dock som att
duken inte har påverkats av driften. Ett annat problem berodde på av
luftning av solfångarna till lagret vilket resulterade i stora luft
fickor under det flytande locket.
Elastomerer
Av dessa gummiliknande material (elastiska) provades en polyuretan
baserad elastomer på friskummad polyuretanisolering i samband med pi
lotprojekt i Ingelstad (Hultmark et al, 1987).
Erfarenheten därifrån visar att elastomerskiktet inte är diffusion
stätt för vatten vid 90°C. Även ytor som ej stod i kontakt med vattnet
direkt (övre sidan+ tak) hade fuktinträngning.
Kostnader för polymera linermaterial
Material

tjocklek

SEK/m 2

Teflon
HDPE
Butylgummi
EPDM gummi

0.1
2.5
1.5
1.5

44:ca 75:ca 100:ca 100:-

mm
mm
mm
mm

Arbetskostnad för utläggning av ovanstående material kan för liner
byggnad inte specificeras annat än för gummidukarna. Även för dessa
varierar det beroende på volym samt vilken teknik som fordras. För
större ytor typ invallningar, taktäckning etc kostar det ca 30,-/m 2 •
METALL
Metall som material i samband med lagring av varmvatten är beprövad i
samband med större och mindre hetvattenackumulatorer vilka ofta byggs
i anslutning till värmeverk.Vid användning av metaller som liner i
gropmagasin, ger detta fördelar gentemot polymera material ur exempel
vis syrediffusionssynpunkt samtidigt som det ställs krav på konstruk
tion m a p montage av plåtmaterial, hållfasthetsegenskaper vid termisk
cykling samt materialval och ev behandling för avsedd livslängd. En
given fördel med metalliner, pga syretätheten, är möjligheten att
använda lagret utan värmeväxlare mot värmesystemet vilket innebär en
större värmekapacitet. Detta förutsätter givetvis att även locket
utföres syrediffusionstätt.
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Avgörande för livslängden är i huvudsak korrosionsegenskaper, men
hänsyn måste även tas till utmattning pga termisk cykling.
Traditionella ackumulatortankar med värmevatten inuti och placerade
till största delen ovan jord, kan vid behov underhållas på utsidan med
exempelvis skyddsmålning. Detta kan uteslutas för botten- och sidoplå
tarna vid ett gropmagasin, varför hänsyn angående konstruktion och ma
terialval måste vidtagas med utgångspunkt från detta.
Stålplåt
Målning eller annan ytbeläggning anses inte tillfyllest för lagerlivs
längder upp emot 30 år.
Aktivt katodiskt skydd innebär att elektroder i form av stavar place
ras i marken utanför lagret. Principen är att driva en ström genom
marken från elektroderna och till hela den yta som skall skyddas. För
att skyddet skall fungera fordras att marken mellan elektrod och plåt
liner är elektriskt ledande hela vägen. Om man exempelvis har mycket
torrt material utanför lagret och får en liten läcka, vilket då endast
resulterar i en lokalt fuktig zon, är det osäkert om plåten skyddas.
Rostskyddsbehandlad stålplåt
Den vanligaste formen att rostskydda stål är medelst galvanisering.
Metoden bygger på att luftsyret angriper zink före järn.
Förzinkning av järn sker genom:
varmgalvanisering vilket sker genom att doppa järnet i smält
zink.
elektrolytisk galvanisering där järn är katod och zink anod
i en elektrolyt bestående av en zinksaltlösning.
metallisering med en legering bestående av 55% aluminium,
43.4% zink och 1.6% kisel. Denna behandling resulterar i ett
material som benämnes ALUZINK och används för tillverkning av
tankar, avgassystem, konstruktionsdetaljer för släpvagnar mm ..
Ur korrosionssynpunkt är ALUZINK effektivare än varm- galvanisering
vilket har verifierats av försök som Korrosionssinstitutet utfört
under 8 års exponering. Den sk avfrätningshastigheten är 3-7 ggr
lägre för ALUZINK vid utomhusexponering än varmgalvaniserad yta.
En intressant konstruktion för mindre (< 3 000 m3 ) lager är en kon
struktion med en platsbyggd cylinder av max 4 mm plåt (vanlig stål
plåt, galvaniserad plåt, rostfri plåt eller ALUZINK) som spiralbyggs
med hjälp av en falsningsteknik. Byggnationen, som sker i marknivå
utan hjälp av byggställningar och kranar, medger att taket kan byggas
på en höjd av ca 2 m. Hopfalsningsutrustningen står på bottenplattan
och varefter falsningen sker skruvar sig tanken uppåt. När erforderlig
höjd nåtts skärs det undre varvet rakt och cylindern skruvas åt
motsatt håll så att den sänker sig mot bottnen. Avtätning, alternativt
inläggning av plåtbotten sker i efterhand.
Principen demonstreras i Växjö och Särö för solvärmetillämpning.
För tillämpning som hetvattenackumulator fordras att en tillförlitlig
tätning av falsen kan ske samt att en yttre isolering kan anbringas.
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Isoleringen kan utföras antingen på konventionellt sätt med skivtäck
ning samt ett väderskydd av aluminiumplåt, alternativt en extra yttre
cylinder i tunnare plåt utanpå själva ackumulatorn och fyller mellan
rummet med exempelvis lösull. I princip kan gälla samma förhållanden
beträffande korrosion som för vanlig ackumulatortank, dvs syrefritt
värmevatten inuti tanken och kontrollerbar från utsidan.
Viss osäkerhet råder beträffande livslängden för tätningsmedlet i
falsen och mot bottenplattan samt konstruktionens tillämpning vid
termisk cykling.
Rostfria stål
Rostfritt stål har använts med gott resultat i exempelvis simbassäng
er. I dessa är givetvis inte temperaturen representativ medan däremot
kloridhalten i vattnet är relativt hög.
Vid användning av rostfritt stål i vattenlager med 95°c som arbetstem
peratur fordras att lämplig kvalitet väljs med hänsyn till vattnets
sammansättning, samt att handhavande, svetsning tex, noga planeras.
Rostfria stål är inom sina grupper olika känsliga för spännings- och
spaltkorrosion samt punktfrätning. Känsligheten för detta är även tem
peraturberoende vilket medför att temperaturgradienten i lagret påver
kar valet av material och konstruktionslösningarna för detta. De stål
kvaliteter som är aktuella i lagersammanhang är de rent austenitiska
(exempelvis SIS 2343) och de ferrit-austenitiska. Vilken kvalitet som
skall väljas är bl a beroende på vattenkvalitet och markförhållanden.
Inom den Ferrit-Austenitiska gruppen finns några kvaliteter som är in
tressanta. Ett rostfritt stål med SIS- beteckningen 2377 (Avesta
2205, Sandvik 2205 m fl) innehåller Cr 22 %, Ni 5,5 %, Mo 3 %, N 1,5
%, har goda egenskaper som linermaterial då det förutom bra korro
sionsegenskaper har en hög sträckgräns vilket kan utnyttjas i kon
struktionen. Vattnets kvalitet måste kontrolleras och följas upp be
träffande framför allt kloridhalt, vid all användning av rostfritt
stål som linermaterial i vattenlager
Koppar
Koppar som linermaterial är den metall av de tre uppräknade som är
minst känslig för spalt- och spänningskorrosion. Däremot kan problem
med punktfrätning uppstå vid olämplig vattenkvalitetet.Det som är av
görande vid användning av koppar som linermaterial är vattnets pH,
kloridinnehåll, ev sulfider och alkalinitet. En fördel med koppar re
lativt de andra materialen är dess plasticitet, vilket kan utnyttjas
vid linerbyggnad. Nackdelen är en lägre hållfasthet samt vissa svårig
heter att svetsa, speciellt tunna materialtjocklekar.
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Kostnader för metalliner
Prisförfrågan har gjorts på ca. 2 000 m2 och leverans i band med
längdmeter bredd på rulle, nov 1989.
För rostfritt gäller ett listpris plus ett sk legeringstillägg vilket
är dagsnoterat. För koppar gäller dagsnotering.
Material

Tjocklek

Pris/kg

Pris/m2

Stålplåt

0,75

4,75-5,00

ca 29 kr

SIS 2377

0,4

ca 33 kr

102 kr

It

0,5

It

32 kr

124 kr

It

0,6

It

31 kr

145 kr

tt

0,8

tt

29 kr

180 kr

SIS 2343 har ungefär samma pris som SIS 2377.
Kopparplåt

0,4

It

24 kr

86 kr

tt

0,6

tt

23 kr

124 kr

It

0,7

It

23 kr

144 kr

Arbetskostnad för metalliner:
För arbetskostnad finns inga säkra uppgifter då inget koncept hittills
kommit fram till slutlig lösning som kan kalkyleras. Faktorer som på
verkar kostnaden ärt ex
Antal meter svets/m 2 •
Typ av svets.
Hantering av hjälpmedel, rullar etc.
Läcksökning eller annan kontroll.
Hopfalsningskostnad.
En rimlig prognosticerad kostnad för färdig liner ligger sannolikt
inom 300-400 kr/m 2 + material.
5.1.4

Isolering

Isolering av gropmagasin i mark är liksom för ovanjordstankar nödvän
digt. Omfattningen är en funktion av priset för värmeförlusten kontra
pris för isoleringen. Det material som hittills använts för isolering
av såväl sidor som topp är styrencellplast, polyuretan och mineralull.
Polyuretan levereras normalt i skivform men kan även friskummas på
plats. God vidhäftning uppnås mot exempelvis plåt, betong och berg.
Mineralull förekommer i såväl fast skivform som lösullsutförande.
Den väsentligaste nackdelen för den expanderade polystyrenen är dess
högsta användbara temperatur, vilken uppgår till 75 grader.
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En avgörande begränsning med polyuretan, som för övrigt tål höga tem
peraturer, är att den kan brytas ned genom hydrolys vid kombination av
fukt och högre temperaturer. Hållfasthet och isoleringsegenskaper för
sämras då avsevärt.
Mineralull i form av markskivor användes som isolering i gropmagasinet
i Studsvik. Där ställdes 400 mm breda och 100 mm tjocka skivor på
höjden "som i en bokhylla". Detta var en metod som var lämplig till
sammans med gummiduksliner. Erfarenheter från vägbyggnad där isolering
provats som tjälskydd visar att mineralull måste skyddas från såväl
markfukt som dagvatten för att bibehålla isoleringsförmågan.
Vid användning av tryckbelastad isolering måste hänsyn tas till den
inte oväsentliga deformation som alla typer av isolering har efter
lång tids belastning. Uppgifter om denna står att finna i fabrikant
uppgifter.
Kostnader för isolering
Material

vikt/m 3

30 kg
Polyuretan
Polyuretan* ca 35 kg
30 kg
Extruderad
polystyren
Mineralull
50 kg
Mineralull*
19 kg
Foam-glas
Leca-betong

SEK/m 3

W/m*K

form

0.024-0.033
0.024-0.030
0.028-0.035

skivor
ca 1900
friskummad
ca 1000
skivor

0.033-0.040
0.042-0.045
0.047
0.40

skivor
lösull
skivor

ca 900
ca 250
ca 1600

*)
Den friskummade polyuretanens specifika kostnad är volymberoende då
etablering på plats måste ske.
5.1.5

Lockkonstruktion

Det är viktigt att lagret får så liten yta som möjligt samt att opti
mering av lockets konstruktion och isoleringsförmåga sker mot kost
naden för värmeförlusten. Lock över gropmagasin kan utföras antingen
som ett fribärande fast lock eller ett flytande. Båda lösningarna har
för och nackdelar.
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Fördelar med fast lock:
Ytan kan under vissa förhållanden nyttjas som exempelvis
parkering om konstruktionen medger detta.
Tömning och fyllning kan ske utan hänsyn till lockdemon
tering.
Nackdelar med fast lock:
Höga kostnader vid stora spännvidder.
Fördelar med flytande lock:
Är oberoende av spännvidden.
Utnyttjar hela volymen effektivt om utmatningsutrustning
fixeras i locket.
Nackdelar med flytande lock:
Toppliner är i direkt kontakt med det varmaste vattnet i
lagret.
Svårigheter

vid ev tömning av lagret.

Toppytan kan som regel inte användas (man kan dock tänka sig
att integrera solfångare i locket).
Olja som diffusionsspärr på vattenyta
Oljor av olika slag fungerar som diffusionsspärr på en vattenyta.
(Svensson, 1988) har på Studsvik gjort försök med silikonolja och pa
raffinolja. Då ingen signifikant skillnad i egenskaper som diffusions
spärr förelåg utfördes provet med paraffinolja. Undersökningen har
visat att paraffinolja fungerar som syrespärr. Huruvida den är prak
tiskt användbar under lång tid återstår att undersöka. Om termisk ned
brytning av oljan inträffar kan dess förmåga att verka som syrespärr
förändras. Vidare bör observeras att för praktisk användning av olje
spärr på vattenytan i öppna ackumulatortankar måste åtgärder vidtagas
för att förhindra utsläpp av olja till avloppssystem. Åtgärder erford
ras också för att förhindra att oljan kommer in i cirkulationssyste
met.
5.1.6

Slangar och rör för marklager

För tillämpning inom lågtemperaturlagring <5o 0 c har mestadels använts
polyetenrör, antingen PEH eller PEM.
För högre temperaturer, upp till ca 90 grader är rör av PEX och Poly
buten användbara.
Enligt Ifwarson och Wavin (Ifwarson och Wavin, 1988) påverkas livs
längden för ett plaströr av i huvudsak tre faktorer: material, miljö
och belastning.
Livslängden för ett plaströr kan dessutom indelas i olika stadier.
Detta faktum gör det viktigt att vid jämförelse av olika plaströr inte
bedöma dessa med utgångspunkt från korttidsdata utan från genomförd
långtidsprovning.
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PE-rör har haft en mycket snabb utveckling under de senaste 10-15
åren. T.ex har användningstemperaturen vid 5 MPa höjts från 20°c till
45°C med bibehållen livslängd av 50 år.
Kvalitetsförbättringar som skett under de senaste åren visat att vissa
kvaliteter medger en livslängd, vid 50°C kontinuerlig temperatur ,för
dessa rör på 50 år. Korta perioder med temperaturer upp till 80°C kan
tolereras om huvuddelen av temperaturvaraktigheten ligger under 50°C.
(Ifwarson, 1989) Med förbättrade tillsatsmedel i form av bättre anti
oxidantsystem bör det inom en inte altför avlägsen framtid vara
möjligt att uppnå en 50-årig livslängd vid temperaturer upp mot 55600C.
Utveckling mot bättre kvalitet gäller samtliga typer av PE. För tempe
ratur- och s.k stress-cracking-beständighet har dock utvecklingen för
PEM varit särskilt framträdande.
För högtemperaturtillämpning, upp till ca 90°C kommers k tvärbunden
polyeten (PEX) och polybuten till användning. Livslängden 50 år kan
uppnås för de båda typerna vid kontinuerliga temperaturer mellan 65 70°c. Korta perioder av temperaturer upp mot 95 -110°c kan tolereras
om huvuddelen av temperaturvaraktigheteten ligger under 70°c. (If
warson och Tränker, 1989)
En nackdel med PEX är att det inte är svetsbart utan mekaniska kopp
lingar måste användas.
Polybuten är dock liksom PEM svetsbart och för båda typerna finns pre
fabricerade böjar, elektrosvetsmuffar etc. tillgängliga.
Det pågår en intensiv utveckling inom området plaströr för att för
bättra kvaliteter för att uppnå högre temperaturtålighet och längre
livslängder. Kvaliteter som ännu inte är tillgängliga komersiellt,
utan befinner sig på laboratorieskala, visar att för exempelvis poly
buten temperaturnivån för 50 års livslängd kan komma att öka med 5 10 grader.
Kostnader för slangmaterial
Material
PEM

PEX

Dimension
25
32
40
50
63
32
40
50
63
75
90
110

Pris

Värmeledning

Tryckklass
20°C/50°C=PN6.3/1.7

X
X
X
X
X

2.0
2.0
2.4
3.0
3.8

3.50 ,-/m
tt
4.40
tt
6.60
tt
10.50
tt
16.50

0.36 W/m*K

X

3.0
3.7
4.6
5.8
6.9
8.2
10.0

26.00 ,-/m
tt
31.00
tt
44.00
tt
70.00
Il
97.00
Il
145.00
tt
232.00

0.38 W/m*K

X
X
X
X
X
X

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

Il

10°c;90°c=PN10.0/6.0

tt

Il

tt

tt

tt

tt

Il

tt

Il

Il

tt

tl
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Energiinnehåll och värmeförluster

Energiinnehåll
För att kostnadsmässigt kunna jämföra markvärmelager med lager med
vatten som lagringsmedium (groplager o.d.) krävs att temperatursving
och volym på något sätt kan normeras. Detta är också nödvändigt för
jämförande värmeförlustberäkningar eftersom medeltemperaturnivån och
lagrets omslutande yta är två viktiga parametrar.
Ett vattenlagers energiinnehåll är lätt att definiera utifrån maximal
inlagringstemperatur från solfångare och värmesystemets temperatur
krav. För ett marklager kompliceras bilden av att en värmeväxling i
marken mellan värmebärande fluid och lagringsmediat är nödvändig. Det
tillgängliga temperatursvinget i ett marklager begränsas därför av den
drivande temperaturen mellan fluid och mark som är nödvändig för ener
giutbytet vid inlagring och uttag.
Vidare påverkas lagringsvolymerna av markens värmekapacitet. I lera är
ett riktvärde 0.8-1.0 kWh/(m 3 *K) medan värdet för berg är ca 0.6
kWh/(m 3 *K). Dessa värden skall jämföras med vattens värmekapacitet som
är 1.16 kWh/(m 3 *K).
Värmesystemets temperaturnivåer har avgörande betydelse för vilket
temperatursving som kan utnyttjas i lagret. I samtliga fall nedan har
ett normalt lågtemperatursystem för husuppvärmning utnyttjats. De di
mensionerande fram- och returtemperaturerna blir då 55/45 °c. För ett
sådant system kommer returtemperaturen att ligga på ca 30 °c under
större delen av uppvärmningssäsongen och därmed också markera den
undre temperaturnivån på fluiden.
Den övre temperaturnivån begränsas av temperaturen på vattnet från
solfångarna, ca 95 °c. Detta innebär ett sving på 65 °c för fluiden.
Lagret avgränsas emellertid mot det övriga systemet med värmeväxlare
varför det tillgängliga svinget på lagersidan begränsas till ca 55 °c.
Det drivande temperatursvinget som krävs för att inlagra och ta ut
energi ur marklager beror av typ av markvärmeväxlare, centrumavstånd
mellan markvärmeväxlarna samt markens värmetransporterande egenskaper.
I en byggforskningsrapport under utarbetande beträffande högtempera
turlager i lera (Sundberg, 1990) redovisas inverkan av dessa parame
trar.
I tabell 5.1 visas de ekvivalenta lagringsvolymer som har använts i
kostnads- och värmeförlustberäkningarna nedan.
Tabell 5.1 Ekvivalenta lagerstorlekar. HT= Högtemperatur, LT= Lågtempe
ratur (max 70 °c).
Typ av lager
Energi Fluidsving Lagersving Lagerstorlek
MWh

Groplager,
Groplager,
Marklager,
Marklager,

HT
LT
lera
berg

1915
1915
1915
1915

K

K

55
35
55
55

55
35
36
36

m~

30000
47000
60000
90000

Som framgår av tabell 5.1 krävs ca 50% större lager om groplager med
material som ej klarar höga temperaturer ( t.ex olika gummimaterial)
skall användas. Vidare krävs 2 respektive 3 gånger större lager när
lera respektive berg används som lagringsmedium.
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I beräkningarna har markvärmeväxlare i form av dubbla U-rör använts i
lera. Centrumavståndet mellan växlarna har optimerats till 2 m vid an
vändning av dygnslager (Sundberg, 1990). I berg har öppna borrhål an
tagits med ett centrumavstånd mellan borrhålen på 3 m. Vid användning
av borrhål med värmeväxlande slangar sjönk lagrets tillgängliga tempe
ratursving drastiskt.
Beräkningarna i tabell 5.1 har i första hand syftat till att ta fram
underlag som gör det möjligt att jämföra olika lagertyper med varand
ra. Vid fullständiga system kommer sannolikt andra kostnadsoptimala
volymer att framträda. Fullständiga systemoptimeringar har utförts
inom den internationella samarbetet inom solvärmeområdet (Dalenbäck,
1989). Resultaten från dessa har delvis använts som underlagsmaterial
vid beräkningarna. Med de lagerkostnader som presenteras i kapitel 5.4
behöver sannolikt en serie nya optimeringar utföras.
Värmeförluster
Temperaturnivån och temperaturfördelningen är olika för mark- och
groplager. Ett marklager har i stort sett samma temperatur i hela lag
ringsvolymen. Ett groplager erhåller en naturlig skiktning av vattnet
varför varaktigheten av hög temperatur i lagrets topp kommer att vara
betydligt större än i de nedre delarna av lagret. I lagrets botten
kommer vidare ett skikt stillastående vatten med relativt låg tempera
tur att finnas.
I Figur 5.1 och 5.2 visas förlusternas storlek som funktion av andelen
isolerad lagersida för groplager respektive marklager. Djupet för
gropvärmelager är satt till 10 meter, för markvärmelager i berg till
100 meter och marklager i lera till 20 meter (20 000 m3 ) respektive 30
meter (60 000 m3 ).
Det framgår av figurerna att det är viktigt att isolera en relativt
hög andel av lagersidan vilket gäller speciellt för gropvärmelager i
berg. Eftersom isolering av värmelager är kostsam är det nödvändigt
att optimera isoleringstjocklek samt de ytor som skall isoleras. I
tabell 5.2 är en sådan grov optimering utförd.
Värmeförlusterna är beräknade instationärt med hjälp av ett beräk
ningsprogram utarbetat vid LTH (Hellström, 1989). I programmet ansätts
konstanta temperaturer på olika ytor vilket medför att värmeförluster
na ej påverkar temperaturnivån. Detta medför att förlusterna överskat
tas vilket endast får någon större praktisk betydelse om värmeförlus
terna är mycket stora. Värmeförlusterna år 10 har genomgående använts
för att ett visst hänsynstagande skall ske till de instationära för
lusterna som är stora de första åren. Förlusterna de första åren
skiljer sig åt mellan marklager och groplager.
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Figur 5.1 Värmeförluster från gropvärmelager som funktion av andel
isolerad lagersida. Förlusterna är beräknade med utgångs
punkt från 1.7 energiomsättningar i lagret. Överytan har
isoleringstjockleken 0.4 m och sidoytan 0.2 m.
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Figur 5.2 Värmeförluster från markvärmelager som funktion av andel
isolerad lagersida. Förlusterna är beräknade med utgångs
punkt från 1.7 energiomsättningar i lagret. Överytan har
isoleringstjockleken 0.4 m och sidoytan 0.2 m. Plus
markeringen i diagrammet avser ett marklager i berg som
är täckt med 3m jord motsvarande ca 0.1 m isolering.
Ett groplager isoleras förutom på överytan även vanligen på sidorna.
Detta innebär att värmemotståndet är stort nära lagret vilket får till
följd att den instationära förlusten endast är ca 50% större år 1
jämfört med år 10. Ett marklager är ej möjligt att isolera vertikalt
efter lagersidan till något större djup varför isoleringen huvudsakli
gen får göras horisontellt. Dessutom blir ytorna stora varför ett
optimum i dessa sammanhang ligger på ca halva lagerdjupet för ett mar
klager i lera och mindre för ett marklager i berg.
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Tabell 5.2 Vald isoleringsgrad och beräknad värmeförlust år 10 vid olika
typer av värmelager. Den %-uella värmeförlusten baserad på
1.7 årsomsättningar i lagret, dvs gropvärmelager: 1085 MWh
för 10000 m3 respektive 3255 MWh för 30000 m3 • För mark
värmelager blir volymerna för motsvarande energiinnehåll
20000 m3 i lera (30000 m3 i berg) respektive 60000 m3
(90000 m3 ). Marklager i berg antas ha ett 3 m tjockt jord
täcke som grundisolering.
Typ av lager

Isoleringsgrad

Värmeförlust

Gropvärmelager
I berg 10000 m3
I lera 10000 m3
I berg 30000 m3
I lera 30000 m3

40
40
40
40

cm,
cm,
cm,
cm,

40
20
40
20

cm
cm
cm
cm

i
i
i
i

Markvärmelager
I berg 30000 m3
I lera 20000 m3
I berg 90000 m3
I lera 60000 m3

40
40
40
40

cm,
cm,
cm,
cm,

20
20
20
20

cm
cm
cm
cm

på
på
på
på

sida
sida
sida
sida
30%
50%
30%
40%

av
av
av
av

sida
sida
sida
sida

205
165
470
390

MWh,
MWh,
MWh,
Mwh,

19%
15%
14%
12%

580
205
865
370

MWh,
MWh,
MWh,
MWh,

54%
19%
27%
11%

Detta förfarande innebär att de stationära förlusterna inte behöver
skilja sig så mycket för ett lager i mark jämfört med ett gropvärmela
ger. På grund av att "isoleringen" för ett marklager till stor del
utgörs av marken i sig blir emellertid de instationära förlusterna be
tydligt större för ett marklager jämfört med ett groplager. För ett
marklager är förlusterna därför ca 2.5 gånger större år 1 jämfört med
år 10 när isoleringen kunnat ske vertikalt. Eftersom isoleringen av
praktiska skäl läggs horisontellt blir skillnaden ändå större.
Årsmedelvärdet av de ackumulerande förlusterna under de 20 första åren
stämmer bra överens med förlusten år fem. Den här använda förlusten år
tio är fem respektive tio procent lägre än medelvärdet för den ackumu
lerande förlusten under 20 år för grop- respektive markvärmelager.
I tabell 5.2 har de olika lagertyperna erhållit olika värmeförluster
när en optimering utförts. För att lagertyperna skall kunna jämföras
på ett rättvist sätt kan därför värmeförluster kapitaliseras om de
överstiger en grundnivå av 10%. Denna teknik har utnyttjats i avsnit
tet 5.4 (kostnader).
5.3

Lagerkoncept

5.3.1

Grop i lös jord (lera)

För att kunna utföra en grop i lös jord (lera) med brant släntlutning
är det nödvändigt att förstärka jorden. Jordförstärkning kan ske på
många sätt tex med kalkpelare, jetpelare, spant och slitsmur. Slits
murstekniken bedöms i dagsläget vara mest realistisk att använda. I de
följande koncepten har därför en utgångspunkt varit att jorden först
stabiliserats med en slitsmur.
En slitsmur består av en i marken platsgjuten och armerad betongmur.
Slitsmuren måste göras till minst gropens botten. Beroende på lerans
djup och hållfasthet på den aktuella platsen kan det vara nödvändigt
att göra slitsmuren ännu djupare. Efter att slitsmuren finns på plats
kan gropen grävas ur innanför muren.
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Lera är ett material som näst intill kan betraktas som vattentätt
vilket har flera fördelar. Problem med att isoleringen kan bli våt och
få försämrad isolerförmåga är mindre än vid värmelagring i gropar i
annan jord eller berg. Risken är också mindre för att vatten i gropen
ska rinna ut vilket reducerar värmeförlusten.
I byggskedet kan det vara nödvändigt att sänka grundvattentrycket i
underliggande friktionsjord vilket kan göras genom att pumpa grundvat
ten ur brunnar nedförda till friktionsjorden i ett antal punkter runt
om gropen.
Lera har relativt andra jordar och berg låg värmeledningsförmåga
vilket medför att mindre isolering erfordras.
Samtliga koncept byggda i lera (fyra alternativ) är uppbyggda kring en
slitsmur med en, genom massbalans, påbyggd isolerad betongvägg. Som
botten används en betongplatta och valet av lock (flytande, fribärande
eller centrumbärande) är inte preciserat.
Alternativ 1 har ett tätskikt av metalliner och bitumen/polymer. Den
dyrare värmetåliga metallen används i den övre delen av lagret. Tekni
ken att foga samman materialen är ej fullt utvecklad.
Alternativ 2 består av en, i metall, innesluten isolering. Tätskiktet
kan utgå eller vid behov appliceras direkt mot betongytan.
Alternativ 3 utnyttjar enbart betongen som tätskikt.
Alternativ 4 monteras med ett tätskikt av bitumen/polymer.
ALTERNATIV 1
UPPBYGGD BETONGVÄGG
ISOLERING

I
LOCK

A

METALL

~

URGRÄVDA MASSOR
;:, 1

NATURLIG MARKYTA

A

SLITSMUR CA 0,5 m
,i

BITUMEN / POLYMER

t~..1::="'r::=..,;r::::~,,.4===~===~"Y A

i [~;•;~~S ·.·.•

~E;ONGPLA~TA

LERA
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ALTERNATIV 2
EV BITUMEN / POLYMER UTEFTER BETONGVÄGG
UPPBYGGD BETONGVÄGG

I

EV. UTGÅR DENNA !SOL.

IGL~O~CK~============f:i

1,
A

URGRÄVDA MASSOR
A I

. c. H.c. .Ä. .:. N.:. .: G"--A"-N=D.. : :E:. . .:.:IS: . : O: . : L: . ;. _ _-i"~i
INNESLUTEN I METALL

NATURLIG MARKYTA

A

S LITSMUR CA 0, 5 m.

BITUMEN / POLYMER

I

LERA
Ila,

=
-:r· -, -.-.--· ...... -· ...
.

Ll

," .• ·•. c·•-:· •. • ...•., .. -•... :,A

2

E~ GRUS

BETONGPLATTA

Kommentar: Bitumen/polymer utefter betongväggen beror på vilka
vattenkvalitetskrav (temperatur) som ställs.

ALTERNATIV 3
UPPBYGGD BETONGVÄGG
ISOLERING
I
LOCK
I

-

/:>

A
A

URGRÄVDA MASSOR

"

61

A

NATURLIG MARKYTA
= . . .-,.,-/ ,;;;;:-

/,&- ,,r;;:; . / / /

A
A

I

/ f f :f!!!!!!" _,.._,,,,... _ . _.....,.....,...... ;:;;= .,....,.,....

E

.,-::;.,-/

,11/C'

///,..:=-

SLITSMUR CA 0,5 m

A

A
A

LERA

A
h

A

A

A

.::~·_.-.·::·.
EV GRUS

A

I>

·_,._·..·.-.' -:.e,
6

'--

BETONGPLATTA

~. ..
.

'•

,.. -·
. . ...
.• ..... , . . .

Kommentar: Vattenkvalitet för olika temperaturnivåer är oklart.
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ALTERNATIV 4
UPPBYGGD BETONGVÄGG
ISOLERING

I
A

LOCK

URGRÄVDA MASSOR
ö

~\

A

~\

&•------------~--NATURLIG MARKYTA

SLITSMUR CA 0,5 m

A
A

BITUMEN/POLYMER

_

LERA
A

t"'r::6'.A:::,;.~:::::~..,~::;:'.2:"':\:::,L,.~
.;·.-1·
.--;.:::. ~-_.... _... :_:•.: ·. :-:-:.·: ().

A

_EV. GRUS

~
BETONGPLATTA

Kommentar: Maximal temperaturnivå oklart.
5.3.2

Grop i fast jord

Med fast jord i detta sammanhang avses jord som kan grävas utan jord
förstärkning med naturlig rasvinkel.
För bästa ekonomi måste utschaktade massor användas på plats, och en
lämplig lösning är att packa massorna till en vall med samma lutning
som den grävda gropen. På viss höjd i vallen gjuts en betongmur, ca
3-5 m hög och formad som L-stöd, varvid överskottsmassor används som
motfyllning. Se Figur 5.3.
Den utgrävda volymen kan ha form av en stympad pyramid eller stympad
kon.
Höjden av stödmuren bör optimeras med hänsyn till totalkostnaderna.
Murens ökade kostnader bör vägas mot minskad kostnad för mindre topp
lockyta.
Beroende på grundvattennivå, kan det under byggtiden vara nödvändigt
att sänka densamma enligt samma metod som beskrivs i 5.3.1.
Linern kan bestå av polymert (tex HDPE eller EDPM gummi) eller av me
talliskt (rostfritt eller koppar) material. En intressant möjlighet
består även i kombinationen gummi-metall, där metall används för sid
isoleringen på de delar som har lång högtemperaturvaraktighet. Lagrets
lägre del kan med fördel förses med liner av exempelvis gummi, som
skarvas mot metallinern.
Isolering av ett lager, med form enligt ovanstående, har efter vissa
antagna priser på solenergi och isolering, optimerats vad avser för
läggning och tjocklen (Perers, 1983). Generellt gäller enligt dessa
förutsättningar att locket och sidorna ner till 2/3-delar av höjden
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isoleras. Undre delen och botten kan vara oisolerade, åtminstone i
större lager. Beroende på priset som ansätts på den lagrade energin
måste individuell optimering av isoleringen göras.
Stödmuren kan även isoleras utvändigt, vilket underlättar applikation
av linern. Vid stora gropar kan istället för sidorna även vallarnas
yttre yta isoleras. På så sätt kan isoleringskostnaden sänkas betyd
ligt. De transienta värmeförlusterna ökar dock.
Vid byggnation måste tillses att inte dagvatten tillåts rinna ned
utefter yttersidan på lagret. Avledning utanför vallen måste göras med
folie eller utläggning av ett lerlager på vallen.
Beroende på val av liner kan bottenytan samt väggar behöva stabilise
ras och avjämnas med betong.
Nackdelar med gropmagasin är att de blir relativt grunda (djup ca
10-12 m), vilket innebär att stora lager uppvisar relativt stora vär
meförluster. Detta gäller särskilt vid sådana lager där den vertikala
stödmuren är liten.
/

Princip för linerbyggnad i plåt

/

Bottenlinermaterial

/
/

40m

-~~:~-- - - - - 1 - - - - - , z p ~ ~ ~
,;'ff,a' //-'-- ✓/'/,iiJT,/.;,',,;;;,-//;0_

10m

·-;.,'l~

Volym= 10000 m3
Mantelyta = 2100 m 2
Lockyta = 1600 m 2

356'~
22 m

Figur 5.3 Grop i fast jord.
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Grop i berg

En grop i berg sprängs ut med vertikala sidor, vilka avjämnas och
tätas på sprickor.
Berg är normalt inte vattentätt vilket gör att krav på tätning för att
förhindra gropvattnet att läcka ut och grundvatten att tränga in i
gropen är större än för en grop i lera.
Det är väsentligt att sidorna i en grop i berg isoleras för att inte
värmeförlusterna ska bli för stora. Det är dock svårt att finna en
enkel och bra lösning där isoleringen kan hållas torr. För att isoler
förmågan hos isoleringen inte kraftigt ska försämras är det i många
fall nödvändigt att pumpa bort inläckande grundvatten.
Samtliga föreslagna gropalternativ (fyra alternativ) är belagda med
ett skikt sprutbetong mot berget. Valet av lock har lämnats öppet.
Alternativ 1 består av en dränerad isolering invändigt täckt med en
metalliner. I den kallare nedre delen av gropen sker avtätning med bi
tumen/polymer.
Alternativ 2 byggs upp med en metallinklädd, vertikalt flytande, iso
lering. Även här sker avtätning med bitumen/polymer.
Alternativ 3 använder en lättmonterad horisontell isolering. Avtätning
enligt alternativ 1 kompletterad med asfaboard bakom metallinern.
Alternativ 4 utnyttjar horisontell isolering. Hela gropen tätas med
bitumen/polymer vilket kan begränsa temperaturen.
På grund av stora värmeförluster förutsätter alternativ tre och fyra
stora lagervolymer.
ALTERNATIV 1

NATURLIG MARKYTA

LOCK

METALL
ISOLERING
SPRUTBTG.

BERG

PUMPA BORT INLÄCKANDE VATTEN
SPRUTBTG + BITUMEN

DRÄNERING
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ALTERNATIV 2

LOCK

HÄNGANDE ISOLERING
INNESLUTEN I METALL

BERG

Kommentar: Om vattentrycket är högre i spalten mellan isoleringen och
bergytan än i berget kan bergytan tätas direkt med bitumen.
Vattenspädning behöver då ej ske.

ALTERNATIV 3

'LOCK

. SPRUTBTG + METALL
EV. ASFABOARD EMELLAN
BERG

SPRUTBTG + BITUMEN

Kommentar: Om isoleringen kan läggas i markytan beror på storleken av
värmeförlusten.
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ALTERNATIV 4

LOCK

ISOLERING

BERG

SPRUTBTG + BITUMEN

i
Kommentar: Om isoleringen kan läggas i markytan beror på värmeför
lustens storlek. Maximal temperaturnivå är oklart.
5.3.4

Marklager i lera

Säsongsvärmelager med vertikala slangsystem i lera har byggts vid ett
flertal tillfällen och då med låga effektkrav. Den stora skillnaden
mellan dessa tillämpningar och de soltillämpningar som beaktas i denna
studie är dels effektkapaciteten, dels temperaturnivån i lagret. För
att klara dessa krav måste lagret kombineras med en mindre vattentank
för dygnsutjämning.
Lagret måste ha en volym som är ca dubbelt så stor som en vattenvolym
beroende på lägre värmekapacitet samt lägre temperaturutnyttjande. Ett
10 000 m3 vattenlager motsvarar således ca 20 000 m3 lager med slang
system i lera.
Ett slanglager har mindre värmeförlust än ett vattenburet lager. Det
är å andra sidan byggtekniskt svårt att lägga isolering vertikalt
utefter sidan på ett slanglager. Istället läggs all isolering i marky
tan ovan lagret och en bit horisontellt ut från lagret. Kvalitetskra
ven på isoleringen avseende temperaturnivå är lägre än för ett vatten
lager på grund av lägre lagertemperatur
Lagret bör byggas så djupt som möjligt med avseende på geologiska för
utsättningar och slanginstallationsteknik, vanligtvis ca 15-40 meter.
Slangen måste anpassas för att klara höga temperaturer.
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Figur 5.4 Princip för värmelagring med vertikala slangar i lera.
5.3.5

Marklager i berg

Värmelagring med borrhål i berg bygger på samma värmetekniska princi
per som värmelagring med slangar i lera. Värmen lagras i bergmassan
istället för i en lervolym. På liknande sätt som för slangsystem i
lera åtgår en större lagringsvolym med värmelagring i borrhål än vad
som åtgår då värmen lagras i en vattenvolym. Denna volymsskillnad är i
storleksordningen en faktor 3 det vill säga 10 000 m3 vattenlager mot
svarar cirka 30 000 m3 marklager i berg.
För att klara effektkrav från solfångaranläggningen måste en vatten
tank för dygnsutjämning komplettera lagret.
Lagret görs ca 100 meter djupt och avståndet mellan varje borrhål är
3-4 meter. I vissa lager är borrhålet försett med en värmeväxlande U
formad slang. Denna lösning gör att ett stort värmeövergångsmotstånd
uppstår mellan det cirkulerande vattnet i slangen och bergmassan. I
andra lager cirkulerar fluiden öppet i borrhålen.
Värmeförlusterna från ett lager i berg blir större än då lagringmediet
är lera. Ett borrhålsvärmelager måste därför isoleras ganska kraftigt.
Eftersom det byggnadstekniskt är svårt att isolera utefter sidan måste
isoleringen placeras i markytan. Kraven på temperaturtålighet hos iso
leringen är lägre än för vattenlager på grund av en lägre temperatur
nivå.
5.4

Anläggningskostnader

På grundval av de i kapitel 5.3 beskrivna lagerkoncepten har en serie
kostnadskalkyler utförts på olika typer av grop- och markvärmelager i
1989 års kostnadsläge. Syftet har varit att på ett relevant sätt kost
nadsmässigt jämföra olika lagerkoncept med varandra för att därigenom
kunna dra slutsatser om vilka lagertyper som är mest intressanta.
Jämförelsen har därför baserats sig på ett ekvivalent energiinnehåll i
de olika värmelagren. Tabell 5.1 i avsnitt 5.2 har därvid utnyttjats.
Av den framgår till exempel att ett markvärmelager i lera måste
utföras dubbelt så stort som ett ordinärt gropvärmelager för att ener
giinnehållet skall vara detsamma. Kostnaderna för ett sådant lager har
därför normerats till ett vattenlager med hög temperatur genom att
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fördubbla kostnaden per m3 • Vidare har också värmeförluster översti
gande 10% kapitaliserats för att erhålla jämförbara kostnader (se
tabell 5.2 kapitel 5.2). Hänsyn har dock ej tagits till ökning av la
gervolym på grund av värmeförluster.
Ett exempel på en kalkyl för ett gropvärmelager framgår av tabell 5.3.
Liningmaterialet är i detta fall av gummi som ej tål höga temperatu
rer. För att kunna jämföra dess kostnad med ett gropvärmelager som tål
hög temperatur måste därför lagret göras drygt 50% större. På grund av
den större volymen får lagret därvid en lägre kostnad per m3 • För att
kunna jämföras med referensalternativet måste dock kostnaderna i
slutet av kalkylen ökas med en faktor som motsvarar volymsskillnaden.
Tabell 5.3 Kostnadskalkyl över gropvärmelager med gummi som linermaterial. Lagrets volym är 47000 m3 vilket energimässigt är
ekvivalent med 30000 m3 när maximalt temperatursving kan
utnyttjas. Prisnivå 1989.
Förutsättningar

Alla priser är exkl. moms.
Priser
Etableringskostnad
100000
kr
Schaktkostnad
25 kr/m3
Uppläggning och packning av fyllning
40 kr/m3
Dräneringslager 20 cm
50 kr/m2
Betongmur inkl armering
1400 kr/m3
Väggform
Sidoisolering
Sprutbetong 35mm
Gummiduk
Lockkonstruktion m isolering
Temporär grundvattensänkning
Markhantering kring lagret
Anvärmning av lagret
Internt rörsystem i lager
Kapitaliserad värmeförlust

150
1000

kr/m2
kr/m3

100

kr/m2

120 kr/m2
700 kr/m2
50000
kr
100000
kr
0.15 kr/kWh
5 kr/m3
0.103 Annuitet
0.50 kr/kWh
1500
kr/m
20
%
10
%

Kulvert
Bygghe=eomkostnader
Oförutsett
Kalkyl
Etableringskostnad
Schaktkostnad
Uppläggning och packning av fyllning
Dräneringslager
Betongmur inkl armering
Väggform
Sidoisolering
Sprutbetong
Gummiduk
Lockkonstruktion m isolering o liner
Temporär grundvattensänkning
Markhantering kring lagret
Internt rörsystem i lager
Värmekulvert

kr
100000
525000
840000
240000
490000
285000
752000
376000
686400
2772000
50000
100000
215000
75000

%
1.3
7.0
11.2
3.2
6.5
3.8
10.0
5.0
9.1
36.9
0.7
1.3
2.9
1.0

Summa
Byggherreomkostnader
Oförutsett

7506400
1501280
750640

100

--------------------------------------------------9758320

Summa
Specifik kostnad:

227

kr/m3

Normaliserad:

Anvärmning av lagret
Kapitaliserad värmeförlust
Specifik kostnad:
253

kr/m3

299
kkr
801 Summa:
Normaliserad:

Mängder
21000
21000
4800
0.3
1400
950
0.20
3760
3760
l
5720
3960
40
165

m3
m3
m2
m
m2
m2
m
m2
m2
skikt
m2
m2
C

MWh

50

m

7506

kkr

9758
349

kkr
kr/m3

26
388

kr/m3
kr/m3

I kapitel 5.3 har lagerkoncept beskrivits. För ett antal representati
va och intressanta koncept har kalkyler utförts. Dessa har inte nöd
vändigtvis en färdigutvecklad teknik. I tabell 5.4 beskrivs koncepten.
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Tabell 5.4 Beskrivning av kalkylerade lagerkoncept.
Lagertyp
GROPIAGER
Lös jord • Lera
Jordförslärkning med slitsmur.
Slitsmur som lining (betong)
Jordförslärkning med slitsmur.
Hängande metallinklädd isolering

Kod

Kommentar

B

Utlösning av betong. Kon
sckvens,,r ej klarlagda.

BMHG

Problem med metallinklädd
isolering ej lösta.

med gummi som tätning.

Fast Jord • moränlera, sand etc
Metall som linermaterial. Plats
svetsad efter konisk gropsida.

M

Problem med fullgod tätl1et
i svets.skarvar.

Metall i den övre och gummi i

MG

Konceptet kräver speciell tek
nik för fog metall-gummi.

Gummi som iinermateriai i kon.

G

Känd teknik. Begränsad temperatt1r.

Spirocylinder av metall stående
i grop med ev en tmdre del av gummi

MSG

Korrosions- och täthetsproblcm
kan uppstå. Endast små lager.

MHG

Problem med metallinklädd

den undre delen av konen.

~
Hängande metallinklädd isoler-

isolering ej lösta.

ing med gummi som linerrnatcrial.

MARKI.AGER
Marklager i lera

Tidigare oprövat slangmaterial i denna tillämpning. Oklart
om leran tål temperaturen.
Delvis ny teknik krävs för värmevfuding i borrhål.

Marklager i berg

Som framgår av tabell 5.4 är de olika koncepten ej helt jämförbara. En
rad oklarheter finns. Samtliga koncept bedöms dock vara möjliga att
utveckla inom ett ej för avlägset tidsperspektiv. I tabellerna 5.5-5.7
finns totalkostnader och kostnadsstruktur för de olika lagertyperna. I
dessa kalkyler har ej någon värdering av de olika koncepten gjorts
förutom den rent energimässiga.
Två storleksnivåer av lager har kalkylerats, stora (30000 m3 -vattenek
vivalenta) och medelstora (10000 m3 -vattenekvivalenta). Rent generellt
finner man att marklagren, speciellt de i lera ligger bäst till kost
nadsmässigt. Medelstora marklager i berg är ej intressanta på grund av
de höga värmeförlusterna. Groplager i berg erhåller en hög kostnad om
inte någon form av kreditering för utsprängda bergmassor kan er
hållas. I Figur 5.5 är de normerade kostnaderna sammanfattade.
3

Kr/
1000r-r-m
_ _ _ _r - - - - - - , - - - - - - , - - - - ,

7501--1-------+-------+------l----l

-...................................... _ ......... ............... ,.....
,,,,,,,,

,,,,,,,,,

IBII In1erval 1
va11enlag .
Va11enlag.
Berglager
Lerlager
0 ~-'---'--'----'---'---'----'-.J.....--L..--'---'----'-.J-.--'
0
10000
20000
30000

2501-------+-------+·-··_··_·_··_·•~-~-"'-~--1-----1
............

Volym, m3
Figur 5.5 Sammanställning av normerade kostnader för olika typer av
värmelager. Prisnivå 1989.
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Tabell 5.5 Kostnadsstruktur i% av totalkostnad för stora gropvärmela
ger (30000 m3 , fast jord gummi: 47000 m3 ). Förklaring till
kod finns i tabell 5.4. Prisnivå 1989.
Lös
jord
B

--

Lös
Fast Fast
jord jord jord
BMHGG
MG

Fast
jord Berg
M
MHG

-----------------------------------------------------

Mark- och betongarbeten,
etablering, gv, rör

67

56

44

30

28

54 %

Isolering

15

14

31

28

25

18 %

0

15

9

16

23

14 %

Lining exkl lock

24
Lockkonstruktion exkl
16
26
14 %
18
15
isolering
- - --------------------------------------------------Summa kostnad, kr/m3
361
434
227 343
375 457
Anvärmning, värmeförluster 18
större än 10%, kr/m 3
Normerad kostnad, kr/m3

-

379

18

26

25

25

32

452

388

368

401

489

----------------------------------------------------

Tabell 5.6 Kostnadsstruktur i% av totalkostnad för mindre gropvärmela
ger (10000 m3 ). Förklaring till kod finns i tabell 5.4.
Prisnivå 1989.
Lös
jord
BMHG

Fast
jord
MG

Berg
MHG

Mark- och betongarbeten,
etablering, gv, rör

59

33

55 %

Isolering

12

27

18 %

Lining exkl lock

19

17

18 %

Lockkonstruktion exkl
isolering

10

23

9 %

Summa kostnad, kr/m 3

615

483

631

7

43

26

622

526

657

Anvärrnning, värmeförluster
större än 10%, kr/m3
Normerad kostnad, kr/m 3

Kostnadsstrukturen för de olika lagertyperna skiljer sig kraftigt åt.
För gropvärmelager i lera där jordförstärkning är nödvändig blir denna
andel av totalkostnaden mycket hög. A andra sidan blir linerkostnaden
obefintlig om det är möjligt att utnyttja jordförstärkningen (i det
här fallet slitsmur av betong} som linermaterial.
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Tabell 5.7 Kostnadsstruktur i% av totalkostnad för markvärmelager
motsvarande vattenvolymerna 30000 m3 respektive 10000 m3 .
Prisnivå 1989.
Lera
60000

Berg
90000

Lera
20000

Berg
30000 m3

----------------------------------------------------------------------Markarbeten lageryta,
etablering

6

4

9

6 %

Isolering, markarbeten
sidoyta

24

22

27

25 %

Markvärmeväxlare, samlingsledn, kopplingar

32

38

27

31 %

Dygnsackumulator,
kulvert, WS-övr

38

36

37

38 %

---------------------------------------------------------------------3
Summa kostnad kr/m

105

Anvärmning, värmeförluster 8
större än 10%, kr/m 3
Normerad kostnad kr/m 3

227

73

148

97

34

28

81

306

352

508

Isoleringskostnaden för gropvärmelager ökar vidare i absoluta tal när
lockytan ökar (gropar i fast jord) samt när markens värmelednings
förmåga ökar (lera-låg, berg-hög). Lockkonstruktionen svarar för en
stor andel av kostnaden, speciellt i de fall där överytan är stor
(fast jord). Till den totala lockkonstruktionen hör även en del av
isoleringen. Kostnaderna för locket skall ökas med 60% för att även
inkludera isolering av fast typ (130% för groplager med gummiliner).
Kostnadsstrukturen påverkas eJ i någon högre grad när gropvärmelagrens
volym minskas från 30000 m3 till 10000 m3 •
Små värmelager (<3500 m3 ) kan utföras med hjälp av spiroplåtteknik.
Plåtcylindern kan då antingen placeras ovan mark eller delvis ned
schaktad/nedsprängd i mark. I det senare fallet kan en del av den
undre delen av gropen kläs med gummiduk och utnyttjas som en mindre
utökning av lagervolymen. Kalkyler för dessa typer av lager (32001000 m3 ) tyder på att kostnaderna ligger inom intervallet 600-1000
kr/m 3 exklusive lagerförluster. Detta innebär en reducering av kost
naderna inom denna storleksklass jämfört med ståltankar med ca 50%.
Bergrum representerar en lagertyp som bara kan användas för de allra
största systemen. För att inte värmeförlusterna skall bli för besvä
rande bör storleken minst vara 100000 m3 • Kostnaderna blir för ett
stort bergrum (cirka 400000 m3 ) cirka 135 kr/m 3 enligt Kungälvsstudien
(Claesson et al, 1988) uppräknat till 1989 års kostnadsläge. Värmeför
lusterna för denna typ och storlek av lager uppgår till ca 10 %
baserat på 1.7 energiomsättningar i lagret. För bergrum i storleks
klassen 100000 m3 är värmeförlusten ca 15-20 %.
Markvärmelagren uppvisar en relativt jämn fördelning av kostnaderna
mellan markarbetenisolering, markvärmeväxlare mm och dygnsackumula
tor. Inte heller för denna typ av lager förändras kostnadsfördelningen
drastiskt när lagervolymen minskas måttligt.
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För samtliga typer av lager är kalkylerna utförda efter vissa mark
förutsättningar. Om de verkliga markförhållandena avviker från dessa
förutsättningar kommer kostnadsförändringar att uppstå på en rad
punkter utöver markarbetena.
I kapitel 6.1 bedöms möjligheterna till kostnadsreducering för några
lovande lagertyper.
Värdering av olika lagertyper

5.5

I den kostnadsanalys som har utförts i kapitel 5.4 framgår att de
olika lagertyperna fördelar sig kostnadsmässigt enligt nedanstående
uppställning. Kostnaderna är normerade med avseende på utnyttjnings
bart energiinnehåll och på värmeförluster. Kostnaderna avser ett 30000
m3 (vattenekvivalent) stort lager.
225 kr/m 3
305 kr/m 3
370-490 kr/m 3

Marklager i lera
Marklager i berg
Groplager

Av denna sammanställning kan man dra den förhastade slutsatsen att
endast marklager i lera eller dito i berg bör byggas. Emellertid finns
det en rad faktorer som påverkar kostnaderna och kvaliteten på den in
lagrade energin:
Systemets temperaturkrav påverkar temperatursvinget
Höga värmeförluster medför större lager
Markytebehov är olika
Energikvaliteten är olika
Normeringen av kostnaden osäker
Felmarginal i kalkyl
Möjlighet till flera energiomsättningar
Dessa osäkerheter och funktionsskillnader är svåra att värdera i gene
rella ekonomiska termer. Detta medför att även gropvärmelager måste
utvecklas eftersom dessa är intressanta vid högre systemtemperaturer
och vid ökat antal energiomsättningar.
Annuitet 8.2 %

50
40

i-------t-----l------1--

4

3

2
1

,

10

20

30 40 50

100

200
500
1000
Lagerkostnad kr/m 3

Reducering av lagerkostnad med följande faktorer:
HT 85 (50 - 95) vatten: 0.58
l,T 85 (30 - 95) vatten: 1.0
LT 70 (30 - 70) lera:
0.42

LT 85 (~0 - 70) vatten 0.61
LT 70 (30 - 70) vatten 0.52
0.31
LT 70 (30 - 70) berg

Figur 5.6 Tillåten lagerkostnad.

2000

5000

10000
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I Figur 5.6 ges tillåten lagerkostnad som funktion av antal lagerom
sättningar och skillnaden i värde mellan inlagrad och uttagen energi.
Med tillåten lagerkostnad avses den maximala lagerkostnad ett lager
får ha för att nyttan och värdet av lagret precis skall motsvara
drift- och kapitalkostnaderna. I sådana resonemang får vald räntenivå
och avskrivningstid stor betydelse. I Figur 5.6 har 8.2 % använts som
annuitet varav 1 % är underhållskostnad. Temperatursvinget har ansatts
till 60 °c och värmeförlusterna till 25% per energiomsättning av
lagret. Värdet av värmeförlusten är satt till detsamma som värdeskill
naden.
Av figuren framgår att kombination av säsongslagring (1-2 lageromsätt
ningar per år) och liten värdeskillnad mellan inlagrad och uttagen
energi medför att mycket små belopp finns tillgängliga för investering
i ett värmelager.
Vid dagens utvecklingsnivå är enligt kapitel 5.3 de jämförbara norme
rade kostnaderna för marklager inom intervallet 200-300 kr/m 3 vilket i
bästa fall ger en minsta värdeskillnad mellan inlagrad och uttagen
energi om ca 0.2 kr/kWh. Idag är värdeskillnaden den omvända varför
kostnaderna för producerad solvärme måste minskas kraftigt.
Om antalet lageromsättningar kan ökas förbättras förutsättningarna
drastiskt. Men vid t.ex. månadslagring minskar marklagers kostnads
fördelar gentemot vattenlager. Detta orsakas av att centrumavstånden
mellan markvärmeväxlarna måste minskas drastiskt för att de skall vara
möjligt att hinna med att omsätta lagret under den kortare tidsperiod
som står till förfogande.
Sundberg (Sundberg, 1990) har visat att om ett värmelager med vertika
la slangar omsätts en gång per månad kan endast ca 30% av fluidens
temperatursving tillgodogöras i lagret vid 1.8 meter cc-avstånd mellan
värmeväxlare. Detta innebär sammantaget med lerans lägre värmekapaci
tet att endast ca 25% av ett gropvärmelagers kapacitet kan utnyttjas.
Detta innebär att den normerade kostnaden för marklager blir cirka 300
kr/m 3 vilket är av samma storleksordning som kostnaden för utvecklade
stora gropvärmelager. Det intressanta området för marklager inskränker
sig därför till spannet mellan säsongslagring och månadslagring medan
den ekonomiska potentialen för gropvärmelager ökar kraftigt med
antalet energiomsättningar i lagret.
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6

FORSKNINGS- OCH TEKNIKUTVECKLINGSBEHOV

6.1

Potential för kostnadsreducering

De kalkyler som utförts under kapitel 5.4 har baserat sig på kända och
bedömda kostnader utifrån dagens kunskaps- och prisnivå. Om en sats
ning på teknikutveckling av lager genomförs kommer vissa delkostnader
att minska. I tabellerna 6.1-6.2 är bedömningar gjorda över vilka del
kostnader som kan minska vid en teknikutveckling och i så fall i
vilken grad. Bedömningarna är utförda på basis av utvecklingsläget för
delkostnaden samt utifrån det intensiva arbete som utförts inom pro
jektet. För vissa koncept har en viss utveckling redan skett inom
ramen för detta projekt.
Tabell 6.1 Kostnadsstruktur och reduceringspotential för kostnad för
stora gropvärmelager (30000 m3 ). Förklaring till kod finns
i tabell 5.4. Siffror inom parantes avser kostnader om viss
kreditering av bergschakt kan göras. Prisnivå 1989.
Lös
jord
B
Kr/m 3
Mark- och betongarbeten, etablering,
grundvatten, rör
Isolering
Lining exkl lock
Lockkonstruktion exkl isolering

Normerad kostnad, kr/m 3
"

-

Red.
pot.
%

240

-10

105

55

-30

. 0

360

Anvärmning, värmeförluster

-

jord
MG
Kr/m 3

65

Summa kostnad

Kr/kWh

> 10%,

kr/m 3

Fast
Red.
pot.
%

Berg
MHG
Kr/m 3

Red.
pot.
%

0

245

0
(-20)

95

-30

80

-30

0

55

-10

65

-20

-30

90

-30

65

-30

---

-17 %

345

20

----

-18 %

25

455

-12 %
(-23)

30

380

-60

370

-60

485

3.50

-0.55

3.40

-0.55

4.45

-55
(-105)
-0.50
(-0.95)

---

Generellt sett bedöms det inte finnas någon eller mycket liten kost
nadsreduceringspotential för markarbeten. Vad avser gropvärmelager så
finns den största reduceringspotentialen i lockkonstruktionen och iso
leringen av locket. Om isoleringen av extruderad cellplast kan bytas
ut mot t.ex. lösull kan stora besparingar göras, uppskattningsvis ca
30% av den totala isolerkostnaden. Om mindre avancerade material kan
användas i locket eller ett enklare konstruktionsätt utvecklas bör
också en stor potential finnas för denna delkostnad. Om de bergmassor
som sprängs ut vid gropvärmelager i berg kan nyttiggöras bör en kredi
tering av markkostnaden kunna göras. Ett sådant nyttiggörande kräver
emellertid stora bergvolymer och avsättning varierar över landet.
Markvärmelager har en lika stor eller något större kostnadsreduce
ringspotential jämfört med gropvärmelager. En stor delkostnad är mark
värmeväxlare och fördelningsledningar. Om en effektivare neddriv
ningsteknik/borrningsteknik i kombination med billigare material för
värmeväxlare och kopplingar kan åstadkommas bör potentialen för denna
post vara ca 30%. Kostnaden för dygnsackumulator är också hög. Om
denna utbyts mot ett litet gropvärmelager med spirocylinder bör kost
naden kunna minskas med storleksordningen 40%.
Analysen visar att det finns betydande potential för att minska an-
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läggningskostnaderna för solvärmelager. Kostnaderna för producerad
solvärme måste emellertid minska kraftigt för att solvärme med säsong
slagring skall bli ett alternativ. Om så blir fallet kommer också iso
leringen av lagren att minska eftersom den i dessa beräkningar är op
timerad för en relativt hög solvärmekostnad. Detta kommer att leda
till ytterligare utrymme för kostnadsminskningar av lagret. Vidare är
det av vikt att nya systemanalyser utförs för att optimera de olika
delkostnaderna i lagret mot varandra. Till exempel optimera cc
avstånden mellan markvärmeväxlare mot kostnaden för dygnsackumulering
och solfångareffektivitet.
Tabell 6.2 Kostnadsstruktur och kostnadsreduceringspotential för stora
markvärmelager {30000 m3 vattenekvivalenter). Förklaring
till kod finns i tabell 5.4. Prisnivå 1989.
Lera
Red.pol.
60000 m 3
3
Kr/m
%

Volym:

Markarbeten lageryta, etablering

Berg
Red.pot.
90000 m 3
3
%
Kr/m

5

0

5

0

25

-10

15

-10

Markvärmeväxlare, samlingsledn, kopplingar 35

-30

30

-30

Dygnsacknmnlator, kulvert, WS-övr

-40

25

-40

-28 %

75

-27 %

Isolering, markarbeten sidoyta

Summa kostnad

40
105

Anvärmning, värmeförluster

> 10%,

kr/m 3

Normerad kostnad, kr/m 3
Kr/kWh

35

10
230
2.10

-60
-0.55

315
2.85

-60
-0.55

1000 Kr/m3

750t---+-----t--------+-------+---l

........................................ ,,,,,,

IIIBIIII Intervall
vattenlag.
.............................
Vattenlag.
Berglager
Lerlager
0 L---'---'----'---'---'---'---.l.---'----.l.---'----.l.---'------1-.J
0
10000
20000
30000

250t-------1-··=··-,..,._"'"=
__~-------..---+-------+---l
..........

Volym, m3
Figur 6.1 Kalkylerade kostnader för utvecklade värmelager. Prisnivå
1989.
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Material

Betong
Betong används vid såväl mark- som vattenlagerteknik. Vid marklager i
första hand som injekteringsmaterial för tätning av spillzoner i
lagret. För vattenlager kan det ha skilda tilllämpningar, exempelvis
tätning av bergrum, som linermaterial vid slitsmurtillämpning och som
stödmur med extra liner.
De problem som har varit dominerande är utfällningen av kalk i växlare
och rörsystem och därför bör effekter av olika ythärdningsutförande
eller annan beläggning utredas.

Borrhålslager har utförts med såväl slutna som öppna system. De öppna
systemen är bättre ur värmeöverföringssynpunkt och vid de temperaturer
som varit aktuella i Luleå har det inte varit problem.
I samband med utvärderingen av Luleålagret har observationer gjorts
beträffande expansion och därmed förknippade spänningar som skett vid
in- och urladdning.
Metall
Tillämpning av metall i vattenlagersammanhang kan delas i två grupper,
dels tankar och dels gropar. För tankar är det viktigt att bestämma
livslängd och temperaturcyklingspåverkan av falsen i de tidigare be
skrivna sk spirocylindrarna. Likaså bör bottenutformningen m a p tem
peraturtålighet och syrediffusion utredas. Aven lockets utformning och
användningen av mineralull bör noga beaktas.
För gropmagasin är användningen av metall som linermaterial knuten
till en utformning av plåten där kompensation för sättning och termisk
utvidgning kan utföras.
Polymera material
Trots att inget pågående lagringsprojekt idag arbetar med polymera ma
terial som liner bör detta inte uteslutas då kostnadsfördelarna är
stora.
Utvecklingen mot bättre plaster fortgår hela tiden och utomlands har
lager byggts där olika polymera material använts.
I första hand bör en noggrann litteraturstudie genomföras. Dessutom
bör material som bedöms lämpliga ingå i livslängdsprovning parallellt
med att de tillämpas i fält.
Bitumena material
Som tidigare nämnts, har bitumena material testats vid utländska labo
ratorier m a p lämplighet för taktäckning. Vid dessa prov har egenska
per framkommit vilket verkar intressant för vattenlagerteknik. Insat
ser bör göras för att visa på lämplighet att som tätning mot olika ma
terial, använda dessa material inom vattenlagertekniken.
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Isolering
Isoleringen av marklager och groplager svarar för en ansenlig del av
kostnaden. Det är av stor vikt att isoleringsförmågan upprätthålls
under lagrets livstid och att kännedom finns om ev nedsättning av den
samma. Isoleringen i mark- och groplager utsätts för höga temperatur
och fuktgradienter varför isoleringsförmågan för materialet ofta
minskas vid dimensioneringen. Om värmeledningsförmåga för ett isole
ringsmaterial är 0.4 istället för kalkylerat 0.5 W/m*K har isoleringen
överdimensionerats med 20%.
Forskning erfodras för att dels under fältmässiga förhållanden under
söka isoleringsmaterialets förmåga att bibehålla låg värmekonduktivi
tet samt att undersöka metoder för att förhindra ångdiffusion, dels ta
fram alternativa, billigare isoleringsmaterial.
6.3

Systemfrågor

Som systemkomponent utgör ett värmelager fortfarande ett relativt nytt
och okonventionellt inslag i värmesystem, vars utformning är beroende
av tillämpningen, på den värmetekniska lösningen samt på de lokala
mark- och lokaliseringsegenskaperna. Lagret kan därför knappast rutin
projekteras utan måste beräknas, i varje enskilt fall, med avseende på
volym, isoleringsstandard, mm. Eventuellt måste frågor angående opti
malt lagerutnyttjande med hänsyn till styrstrategi och systemkoppling
utvärderas i varje enskilt fall. Som exempel på sådana frågor kan
nämnas laddning och urladdning under optimalt utnyttjande av skikt
ning, kombinerat utnyttjande dygnsbuffert - säsonglager, kombinerad
användning för kyla- och värmelager.
I dag finns dataprogram för beräkningar av värmelager tillgängliga hos
högskolorna. Särskilt vid Lunds tekniska högskola, institution för
tillämpad matematik, har man i många år arbetat med olika simulerings
program för både vatten- och marklager. Dessa program bör dock vidare
utvecklas så att de kan modifieras för olika sytemstrategier och sy
stemutformningar. De bör dessutom enkelt kunna användas i projekte
ringssyfte.
Bland problem som kräver en forsatt detaljstudium finns följande:
Dimensionering av lager
Lagrets dimensionering och utformning bestäms av en sammanvägning av
kostnadsfaktorer för lagerkonstruktionen och isoleringen samt av den
kapitaliserade värmeförlusten. För solvärmesystem tillkommer att vär
meproduktionskostnaderna är beroende av produktionstemperaturen. Detta
gör lagerutformningen till ett intrikat optimeringsproblem. I en över
siktlig studie bör därför de mest intressanta lagertyperna för olika
systemstorlekar och systemutföranden sammanställas. Viktiga parametrar
såsom solenergikostnad, kostnad för liner och isolering samt konstruk
tion utgör variabler.
Koppling av lagret till solfångarfält och värmesystem
För solvärmesystem med långtidslager finns det en rad olika möjlig
heter att placera lagret i förhållande till sol- och tillsatsvärmen.
Det finns dessutom i regel värmeväxlare som separerar solfångarfältet
och värmedistributionssystemet från lagret. I de flesta fall där sol
värmesystemen har en hög årlig solandel, räcker det med standard
lösningar.
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I vissa fall är det tänkbart att lagret används såväl för solvärme som
för lagring av övrigt värmeöverskott, tex från kraftvärme eller
spillvärme. Vid högt effektuttag kan värmeväxlarens inkoppling mot
lagret bli en dyr lösning eller besvärande med hänsyn till temperatur
fallet. Systemutformningen för sådana kombinerade solvärme-/övrigt
värmesystem bör studeras närmare och lämpliga lösningar tas fram.
Vidare behövs fördjupade studier över lämpliga styrstrategier för sam
spelet värmelager - solfångarsystem - tillsatsvärmesystem, främst med
hänsyn till lagrets optimala utnyttjande av statifieringen, se nedan.
Temperaturskiktning
Vattenlager i synnerhet men även marklager kan med fördel laddas på
ett sådant sätt att temperaturskiktning kan åstadkommas. För solfång
ardriften har skiktningen stor betydelse, då man har lärt sig, att
driften enligt lågflödesprincipen med relativt stora temperaturlyft i
solfångarna är system- och kostnadsmässigt fördelaktiga. Systemlös
ningar bör analyseras och utarbetas som bidrar till att skiktningen i
lagret kan upprätthållas under längre tid. Dessutom bör utredas på
vilket sätt, tex genom vissa regleråtgärder, skiktningen eventuellt
kan förstärkas.
För vattenlager bör man dessutom undersöka hur konvektion och övriga
transportmekanismer samt lagergeometrin påverkar stratifieringen.
Detta gäller särskilt för lager med dålig isolering och små släntvink
lar.
För marklager bör påverkan av sektionering i temperaturzoner utredas.
Kombination kort- och långtidslager
Särskilt vid marklager är det viktigt med hänsyn till den begränsade
effektsväljningsförmågan att kombinera lagret med ett vattenlager som
korttidsbuffert för att jämmna ut momentaneffekten från solvärmesyste
met över dygnet. Detta medför dock extra systemkostnader.
Utvecklingsstudier föreslås med målsättning att ta fram lämpliga lös
ningar för buffert i kombination med marklager.Tex är det tänkbart
med små oisolerade jord- eller berggropar omgivna av markvärmeväxlare,
eller gropar som utgångspunkt för borrhål resp värmeväxlarrör. Buffer
ten kan också konstrueras som en grop med spirotank.
Systemkomponenter
Ett problem som ofta beaktas mindre är val av systemkomponenter. Även
så kallade konventionella komponenter måste preciceras ock utväljas
omsorgsfullt.Tex kan det i högtemperatursystem uppträda kavitations
problem i pumpar pga av ång- och luftutfällning. Utformning av mun
stycken till in- och utmatning är ett annat viktigt problem när bety
delsen av skiktning spelar en stor roll. Slutligen bör värmeväxlarna
konstrueras så att låga temperaturskillnader uppträder mellan lagret
och inmatnings- resp utmatningssystemet. Värmeväxlarna ska speciellt
på solvärmesidan utformas med hänsyn till lågflödesprincipen i sol
fångarkretsen, som ställer speciella krav på konstruktionen.
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Markegenskaper

Förändring av marks geotekniska egenskaper vid uppvärmning
När lera utsätts för temperaturcykling vid en temperaturnivå som över
stiger markens normala kommer marksättningar att uppstå. Dessa sätt
ningar orsakas dels av den vattenurpressning ur leran som sker vid det
cykliska temperaturförloppet i kombination med vattens relativt höga
temperaturkoefficient, dels den sänkning av lerans förkonsoliderings
tryck som är ett mått på dess förmåga att bära laster. Vidare är det
troligt att även lerans skjuvhållfasthet sänks. En redogörelse för
dessa förlopp finns i en byggforskningsrapport under utarbetande från
SGI (Sundberg, 1990).
Innan marklager i lera vid hög temperatur kan introduceras till be
fintlig bebyggelse är det därför nödvändigt att kontroll och kännedom
finns över de geotekniska förändringarnas omfattning och utsträckning
i horisontalled från lagret. Det är av största vikt att befintlig
eller tillkommande bebyggelse ej påverkas.
Det finns en stor potential för markvärmelager i lera som också är en
kostnadsmässigt mycket intressant lagertyp. Det är därför viktigt att
forskning snarast kommer igång. Den forskning som erfodras bedrivs
lämpligen i halvskala i försöksfält.
Termiska egenskaper i mark vid hög temperatur
Jord och bergs termiska egenskaper är relativt väl kända vid naturlig
marktemperatur. Vid låga temperaturer dominerar ren värmeledning av de
olika värmetransporterande mekanismerna. Vid hög temperatur och vatte
nomättade förhållanden får emellertid andra mekanismer såsom ång
diffusion ett alltmer dominerande ställning. Detta kan leda till ökade
värmeförluster. I marklager kan på sikt också en succesivt försämrad
funktion av lagret uppstå om ångdiffusionen leder till en succesiv
utttorkning.
I samband med t.ex. ett försöksfält bör dessa förändringar av termiska
egenskaper och fuktförhållanden studeras. Lämpliga åtgärder bör också
studeras för att minska eller undvika fenomenet.
Maximal temperatur i ett marklager
Geotekniska och termiska forskningsresultat från fält ger underlag för
maximal användbar marklagertemperatur.
6.5

Konstruktionslösningar

6.5.1

Vatten som lagringsmedium

Lockkonstruktion
Lock till vattenlager kan utföras fribärande eller flytande. De
primära funktionerna är att förhindra förångning från ytan samt för
hindra syresättning av vattnet.
Av de i avsnitt 5.1.4 nämnda isoleringstyperna är det, på grund av de
aktuella temperaturerna, enbart polyuretan (PUR) och mineralull som
kan komma ifråga. Användandet av mineralull som i alla tillämpningar
är fuktupptagande, förutsätter en mycket säker lining mot vattenytan,
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där i princip ingen vattenånga tillåts passera, samt en tät dag
vattenavtäckning.
PUR fordrar samma åtgärder fast av andra skäl nämligen att PUR bryts
ner genom hydrolys vid fuktighet i kombination med hög temperatur. Då
fasta lock av kostnadsskäl är svåra att tilllämpas på större lager
storlekar framstår det flytande locket som ett alternativ.
De problem som bör utredas är knutna till bl a ångdiffusion vid olika
materialkombinationer, avluftning, tätning mellan vägg och lock, upp
tagande av vindlaster samt utformning av teknik för byggnation av lock
på plats och om möjligt en reservibel sidan vilket är nödvändigt om
lagret av någon anledning behöver tömmas.
Materialkombinationer, skarvteknik
Vid framför allt säsongslager är varaktigheten för högre temperaturer
i den nedre delen av lagret förhållandevis kort. Detta faktum ut
nyttjas genom att ha ett billigare material som liner i botten, i kom
bination med ett mer temperaturtåligt material i den övre delen.
De kombinationer som är intressanta att studera i hållfasthets- och
livslängdshänseende är bl a metall-gummi, metall-polyetan. Dessutom
bör användningen av bitumena material som tätning av betong utredas.
Dessa material ingår bland de som används för taktätning och har
enligt prov som utförts, egenskaper som vattentäthet och temperatur
tålighet vilket gör dessa intressanta för tillämpning vid vattenlager
Täthet
Lagret måste ha någon form av tätskikt för att inte vattenläckage
skall uppstå. För att kunna minska kostnaderna för hela konstruktions
lösningen är det väsentligt att lagrets täthet beaktas ur en helhets
bild. Olika geologiska förutsättningar ställer olika krav på lagrets
täthet vilket har stor betydelse för vilka krav som ställs på tätskik
tet. En intressant FoU-uppgift är att kombinera olika material som kan
användas som tätskikt med olika geologiska förutsättningar för att få
fram en kostnadsmässig optimal lösning beroende på vilka krav som
ställs från användarhåll.
Tätskiktet ska i vissa fall även kunna hålla en isolering torr. I
detta fall måste en lösning tas fram där isolermaterial och tätskikt
studeras tillsammans. Vissa isolermaterial bibehåller en relativt god
isolerförmåga trots att de är fuktiga medan andra inte gör det. Ång
diffusion genom tätskikt kan också på lång sikt försämra isolerförmå
gan om inte ångan kan ta sig ut ur isoleringen. En mindre mängd fukt
som tar sig igenom ett tätskikt kan dräneras bort. Samtidigt som tät
skiktet inte ska släppa igenom fukt utsätts det för tryckpåkänningar
och höga temperaturnivåförändringar. Förutom att få fram fakta om vad
varje enskilt material kan klara i tryck, temperatur, vattengenom
släpplighet mm är det väsentligt att utreda hur olika konstruktions
lösningar av tätskikt och isolering beter sig tillsammans.
Markarbeten
Genom omsorgsfull schaktning ,fyllning och packning kan funktionen av
ett helt tätt tätskikt omvärderas.
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Grundvatten
Problem med grundvatten finns dels i byggskedet, dels i driftskedet. I byggskedet måste normalt grundvattennivån eller grundvatten
trycket sänkas för att det ska vara möjligt att bygga. Detta kan med
vedertagen teknik utföras utan några speciella bekymmer. I driftskedet
finns dock ett flertal problem som måste lösas på ett optimalt sätt.
För grop i fast jord eller i berg måste grundvattnet hindras att
tränga in i gropen eller gropvattnet att rinna ut ur gropen. Tätskik
tet har som uppgift att förhindra detta. Tätskikt som ska klara höga
temperaturkrav och är helt vattentäta är dyrbara och därför är det en
fördel om dessa material kan uteslutas i konstruktionen. En annan
lösning är att använda ett inte fullständigt tätt material och kom
plettera det med dränering. Driftkostnadsmässigt ökar då kostnaderna
istället för bortpumpning av dräneringsvattnet. På många platser är
det ur geoteknisk synvinkel olämpligt att pumpa bort grundvatten då en
sänkning av grundvattenytan i omkringliggande område kan skada bebyg
gelse med mera.
Det är viktigt att grundvattenfrågorna utreds noggrannt i en projekte
ring då problem ofta kan lösas om de observeras i ett tidigt skede.
Jordförstärkning
För att kunna gräva ur en grop med branta sidlutningar (45-90 °) måste
jorden först förstärkas. Jordförstärkning kan utföras på ett flertal
sätt. De metoder som bedöms vara tillämpliga är jordförstärkning med
slitsmur, kalk-/cementpelare eller spont. Oklarheter att utreda är:
Väggtjocklek, armering, betongkvalitet, arbetssätt mm för
slitsmursförstärkning. Slitsmurstekniken är en vanlig arbets
metod men har ej använts i dessa sammanhang och metoden bör
testas och verifieras för denna tillämpning.
Kalkpelarförstärkning används i stor omfattning för stabili
sering av vägbankar. I samband med groplager ska dock kalk
pelarna vara stabiliserande för en brant slänt som under
driften utsätts för en varierande temperatur. De beräknings
metoder som finns är ej framtagna för horisontella laster
som då uppstår och metoden måste verifieras för att en
dimensionering ska kunna utföras med kalkpelare som jordför
förstärkning.
Spontning används främst för temporär stabilisering av jord i
byggskedet. Kan spont användas för permanent stabilisering av
en grop och till en rimlig kostnad.
Kraftsamverkan mellan vatten-tätskikt-isolering-jord. Sanno
likt deformerar tryck- och skjuvspänningar konstruktionen som
en funktion av temperaturen.
In- och utmatningsutrustning vid flytande lock
För tankar ovan jord är tekniken känd. Där finns även den möjligheten
att använda tanken som tryckhållning och expansionsvolym för kretsen.
Vid gropmagasin måste däremot det heta vattnet (vid urladdning) pumpas
från lagret. Förutom utformning av dysor i lagret måste även villkoren
för pumpning m a p aktuella pumpars lägsta tillrinningshöjd samt an
slutning till exempelvis fjärrvärmenät klarläggas.
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Pumpgrop
Krav beträffande större och mindre pumpars behov av tillrinningshöjd.
Detta har med max effektuttag från magasinet att göra.
Rationaliserat lagerkoncept
Utveckling av ett "billigt" gropvärmelager. Insatserna koncentreras
till billigare markarbeten (slänt) och tätskikt (typ Bentonitmatta)
där ett visst läckage accepteras.
Fyllt groplager
Ett fyllt groplager (sten) ger möjlighet att stödja lockkonstruktionen
vilket reducerar dess kostnad. I den ekonomiska analysen måste emel
lertid hänsyn tas till ekvivalent vattenlagervolym och vattenkernipro
blem.
6.5.2

Mark som lagringsmedium

Värmeväxlarutformning
Då mark fungerar som lagringsmedium krävs en värmeväxlare för laddning
och uttag av energi. I lera används ett slangsystern som pressats ner i
marken och i bergborrhål installeras en slang eller strumpa i berget
för värmeväxling. För att få in/ut de effekter ur marken som erfordras
krävs en effektivare värmeväxlare i jämförelse med de som används vid
säsongsvärmelagring.
I lera måste avståndet mellan varje värmeväxlare (U-rör) vara ca
hälften av det som erfordras vid säsongsvärmelagring. Antalet värme
växlare ökar då med en faktor fyra. Om en effektivare värmeväxlare
istället används behöver inte antalet värmeväxlare öka så drastiskt.
Utveckling av en effektivare värmeväxlare kan således leda till mins
kade anläggningskostnader.
Vid värmeväxling mellan en vätska som cirkulerar i ett slangsystem
nedfört i borrhål i berg och berget uppstår värmeövergångsmotstånd
över slangen, över vattnet i borrhålet och mellan vattnet och borr
hålsväggen. Genom att välja någon annan form av värmeväxlare, tex en
strumpa som sitter i borrhålet kan övergångsmotståndet minskas. När
övergångsmotståndet minskar innebär det att antingen behövs färre
borrhål för samma effekt eller kan effektuttaget ökas. En effektivare
värmeväxlarutformning i borrhål i berg kan således också minska an
läggningskostnaderna.
Kopplingteknik
Rationella komponenter för koppling av PEX-rör då högtempera- turlager
tillämpas.
Svetsmetoder för Polybutenrör (Pb).
Borrnings teknik
Vid byggande av borrhålsvärmelager ska en större mängd, ca 100 borrhål
utföras. I många andra borrsammanhang görs enbart ett eller några
borrhål och kostnaderna påverkas då i stor utsträckning av etable
ringskostnader på arbetsplatsen. Då många borrhål ska utföras blir den
stora kostnadsposten, borrkostnaden för varje meter borrhål. Det är
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således viktigt att rätt borrmetod väljs för att total borrkostnad för
hela borrhålsvärmelagret ska bli så låg som möjligt.
Den teknik som används vid borrning av borrhålsvärmelager är traditio
nell teknik. Borrhålen görs i dimensioner kring 110 mm diameter. Idag
används tryckluftsdrivna sänkborrmaskiner. Dessa kan borra i erforder
lig dimension, till önskat djup och så att borrhålen blir raka.
Tidigare gick hammarborrningstekniken saktare än den tryckluftsdrivna
sänkborrmaskinen men i och med att håldimensionerna minskat från ca
150 mm till närmare 100 mm och att borrstålen utvecklats kan an
vändandet av denna teknik eventuellt medföra lägre totalkostnader. För
att verifiera dessa bedömningar måste jämförande borrningar utföras.
Slangtryckteknik
Idag trycks slang ner i lera med en pålkran ner till 15-40 m djup. I
vissa fall har foderrör använts för att skydda slangen men försök har
visat att i lös lera och till ca 15 m djup går det att föra ner slang
utan foderrör. I båda fallen har färdigkapade slangar använts som
sedan måste kopplas ihop i markytan. Metoden att trycka ner slang har
fungerat bra men arbetet att koppla ihop slangarna i markytan har
tagit ca 25 % av den tid som åtgick för slangnedtryckningen. Genom att
välja någon annan metod där tex slangen "sys ned" så att slangen löper
med successivt skulle innebära en väsentligt mindre tidsåtgång för
kopplingsarbeten samt mindre risk för läckage i skarvar eller kopp
lingar. Andra motiv till att utveckla installationsmetodiken är att
mindre och lättare arbetsmaskiner kanske kan användas vilket som regel
innebär lägre anläggningskostnader.
De geotekniska undersökningarna bör klarlägga effekten av olika
jordars sensitivitet vid slangtryckning.
Kostnadseffektiv utformning
En stor del av kostnaderna för marklager härrör till material för vär
meväxlarslangar och isolering. Om temperaturen i lagret och på fluiden
kan minskas till en nivå där t.ex PEM kan användas innebär detta
lägre kostnader och enklare kopplingsförfarande. Samtidigt kan isoler
mängden minskas och temperaturpåverkan på markens geotekniska egenska
per blir mindre. Å andra sidan minskar tillgängligt temperatursving i
lagret om inte åtgärder görs på systemsidan i form av lägre temperatur
på distributionssidan.
För att utreda hur marklager med lägre temperaturkrav fungerar i
normala och extrema {ex golvvärme) lågtemperatursystem måste syste
moptimeringar utföras. Samtidigt måste också kostnadsaspekterna utre
das.
6.5.3

Avancerade lagerkoncept

Det finns ett antal lagringskoncept som bör utredas närmare avseende
kostnader och tillämpbarhet för säsonglager. Till dessa lager hör
saltvatten lager samt groplager med transparent isolering.
Saltvattenlager
Ur litteraturen känner man solfångande dammar (solar pond) som arbetar
med en saltgradientlösning för att motarbeta konvektionen. En stor
soldamm byggdes i Israel som kombinerad solfångare/dygnslager. Dammen
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arbetar på temperaturer av ca 90 °c nästan året runt. Liningen består
av polymert material av okänd typ vars resistens gynnas av salt
lösningen. Det byggs upp en saltgradient från botten till toppen av
lagret så att den rikaste lösningen finns i botten. På så sätt undviks
konvektion i det varma vattnet.
För att bygga ett säsonglager efter denna princip krävs det att hela
gropen är fylld med en saltlösning, som har högre densitet än rent
Äatten som utgör toppisoleringen. Gropen måste byggas några meter
djupare än en vanlig grop för att lämmna plats för ca 2 m isolerings
vatten. Eftersom viss diffusion av salt förekommer, måste gradienten
styras genom lämplig recirkulation av saltet från en zon i toppen till
botten. Det bör utredas om en ekonomisk vinning kan åstadkommas
jämfört med ett lager av standardtyp. Eftersom viss solstrålning kan
infångas genom lagrets toppyta, så bör lagret i stort sett inte har
några värmeförluster eller tom positivt värmetillskott. I motsats
till vad som tidigare sagts för gropmagasin, är saltlagret begagnat av
att hå en stor övre yta.
Lager med transparent isolering
Detta lager är en variant till saltvattenlagret. Lagret är i stort
sett en vanlig högtemperaturgrop med flytande isolering på rent
vatten. Isoleringen består dock av transparenta isoleringselement av
aerogel eller acryl som i regel är ingjutna mellan täta glasskivor.
Sådana element utvecklas i Israel, Tyskland och Danmark. De är änså
länge dyra, men bör i praktiken inte behöver kostar mera än polyuretan
eller annan högkvalitetsisolering när de tillverkas i större serier.
Fördelen är att dessa förutom att de håller tillbaka värmen släpper
genom dagsljuset och solstrålning till ca 80 %, vilket innebär att än
inte försumbar energitillskott till lagret kan åstadkommas. En grop
med transparent isolering kan insamla ca en tredje del av den årligen
omsatta energin, dvs att den kompenserar mer än väl för värmeförlus
terna från gropen. Det är således ytterst intressant att framta lämp
liga koncept för gropar med transparent isolering och att försöka
hitta konstruktionselemnt för acceptabla kostnader.
6.6

Utvärdering av säsongslager

Det är viktigt att vid nya lagertyper göra relevanta utvärderingar av
lagrets funktion angående termiska egenskaper, beständighetsfrågor,
driftsegenskaper och ekonomi.
Termiska egenskaper kan bäst karakteriseras genom introduktion av ett
nyckeltal såsom termisk återvinningsfaktor, Ne, som ett mått för vär
meförlusten och temperaturverkningsgrad, Nt, som ett mått för exergi
minskningen. Tex bör i vattenlager temperaturen mätas på olika nivåer
för att ta fram skillnaden mellan lagrets användbarhet med och utan
skiktning. Detta borde också vara av betydelsen för att ta fram rätta
driftstrategier för laddning och urladdning av lagret. En viktig
kunskap är också att bestämma den reversibla och icke reversibla
andelen av värmeförlusten mot omgivande marken. För ett lagers termo
dynamiska funktion bör mätningarna vara så utförliga att de kan jäm
föras med simuleringar. Det finns idag avancerade simuleringsprogram
som tillåter att man visuellt presenterar gropmagasinens termiska och
mekaniska egenskaper för alla tänkbara former och materialkombinatio
ner. I marklager bör mätgivare placeras på ett sådant sätt att såväl
den lokala (kring en värmeväxlare) som den totala (runt lagret) ener
gitransporten kan tas fram vid behov (främst vid nya markegenskaper
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eller nya utföranden av värmeväxlaren). Även här bör jämförelsen ske
med simuleringsprogram.
För bedömning av driftstrategin är dessutom kännedom av det relativa
temperatursvinget, RTS, av betydelse, vilket är likt lagrets relativa
övertemperatur. Minimering av RTS kan leda till effektivt utnyttjandet
av lagret.
Under teknikutvecklingen kommer lagren innehåller en hel del obepröva
de material. Det är viktigt att i varje projekt ange utvärderingsmålen
för kritiska material eller komponenter.Tex bör särskilda utvärde
ringsinsatser för skarvställen, tätningar, spänningsbelastningar i
kritiska punkter mm planeras i samband med utvärderingen. Lagret bör
förses med tillräckligt antal provmängder av sådana nya material så
att en eventuell påverkan under demonstrationsperioden kan följas upp
kontinuerligt. Dessa mätningar bör kompletteras av laboratorieprovar
för materialbeständighet som pågår separat. Självklart ska även möj
lighet beredas att kunna detektera eventuella läckage.
För att kunna göra en bedömning om framtida förutsättningar för en la
gerteknik, kan man först försöka värdera systemets framtida lägsta
möjliga kostnad. Den lägsta möjliga kostnaden kan sedan jämföras med
olika typer av kostnadsgränser som definierats. Kostnaderna ska inklu
dera investeringar, anvärmning, drift och underhåll och relateras till
den verkliga energin som man kan ta ut ur lagret och tillgodogöra i
det anslutna värmesystemet och ej, som det oftast sker, till vad som
teoretiskt kan vara lagrets kapacitet.
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SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL FoU-PROGRAM

7.1

Slutsatser

79

Osäkerheten i totalkostnad är större för marklager än för
groplager pga den energitekniskt mer komplicerade bilden som
påverkar kostnadsuppräkningen till ekvivalent vattenlager.
Efter visst forsknings- och utvecklingsarbete bedöms kostnaden
för marklager respektive groplager kunna minska med 30 respek
tive 20 %. Efter systemoptimering kan eventuellt kostnaden
minskas ytterligare.
FoU-insatser är nödvändiga för marK~ager i lera innan byggande
kan påbörjas för att klarlägga de geotekniska konsekvenserna.
För marklager i allmänhet bör insatserna koncentreras mot
värmeväxling, isolering och dygnstank.
Isolering i mark fordrar noggrann projektering och byggande då
fukt och hög temperatur bryter ner och försämrar materialens
isolerande fårmåga.
Utvecklingsarbete behövs för att minska kostnaderna för locket
i högtemperaturvattenlager och säkerställa linerkonstruktion.
Utvecklingen för polymera linermaterial, mot lång livslängd
vid höga temperaturer, bedöms som god. Metalliner kan endast
konkurrera med polymera material för lagerstorlekar i 2500 m3 •
Tekniken ger emellertid reducerade priser jämfört med stål
tankar.
Forskningsarbete bör initieras för groplager med transperant
isolering.
Grundförutsättningen för att lagra solvärme är att solvärmen
på sikt blir konkurrenskraftig mot andra energislag. Om lager
kostnaden är 150 kr/m 3 krävs en prisskillnad av minst 12
öre/kWh mellan lagrad och ersatt energi.
7.2

Förslag till FoU-program

GROPVÄRMELAGER
Konstruktionslösningar för att säkerställa funktion och behov av olika
tätskikt.
Konstruktionslösningar av typlager (förprojektering) för att få god
insikt i problemen och hur de skall angripas.
Konstruktionslösningar för att optimera storlek på lock och mängd iso
lering i förhållande till vägghöjd.
Utveckling av kostnadsreducerade konstruktionslösningar såsom "Spiro
cylinder-" och fyllt groplagerkoncept.
Konstruktionslösningar för utveckling av saltvattenlager och lager med
transparent isolering.
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Markfrågor studerande förändring av markens och jordförstärkningens
geotekniska respektive termiska egenskaper vid hög temperatur.
Markfrågor innefattande utveckling av ett förenklat lagerkoncept där
en billig bentonitmatta ersätter tätskikt.
Markfrågor innefattande studier kring kraftsamverkan/deformationer
mellan mark- tätskikt-vatten.
Markfrågor innefattande jordförstärkningsåtgärder såsom släntstabili
tet och bottenupptryckning vid byggandet av gropvärmelager.
Markfrågor innefattande grundvattenproblem vid byggandet och under
drift av gropvärmelager.
Markfrågor kring en kalkpelares teoretiska hållfasthet vid groplager
tillämpning.
Materialutveckling av tätskikt och isolering med avseende på tempera
turtålighet, fuktinträngning, kemisk urlakning och syrediffusion.
Systemfrågor innefattande simuleringsprogram för lagerdimensionering
och systemanalys.
Systemfrågor innefattande studium hur värmelagret skall placeras i
förhållande till värmekälla respektive värmesänka och hur reglering
bör ske.
Systemfrågor innefattande anpassning av konventionella komponenter för
lagertillämpning.
Systemfrågor innefattande studium för att upprätthålla temperatur
skiktning.
Utvärdering av byggda säsongslager för att få återkoppling till nypro
jektering.
MARKVÄRMELAGER
Konstruktionslösningar innefattande utveckling av markvärmeväxlare,
kopplingsteknik och applicering av vertikal isolering för marklager i
lera.
Konstruktionslösningar innefattande metoder för fluidens skydd mot
kemisk urlakning från berget vid hög temperatur.
Markfrågor studerande förändring av markens geotekniska respektive
termiska egenskaper vid hög temperatur. Kunskap ger begrepp om högsta
möjliga marklagertemperatur.
Markfrågor med inriktning mot förenklad slangnedtryckningsmetod.
Markfrågor innefattande utveckling av nya laboratoriemetoder för ka
rakterisering av jord vid hög temperatur.
Markfrågor innefattande utveckling av kostnadsoptimal borr- och värme
växlarteknik i berg.
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Materialutveckling av isolering med avseende på temperaturtålighet och
fuktinträngning.
Materialutveckling av plastslangsmaterial till markvärmeväxlare för
beständighet mot hög temperatur och syrediffusion. Andra problemom
råden är böjbar- och svetsbarhet av materialet.
Systemfrågor innefattande simuleringsprogram för lagerdimensionering
och systemanalys.
Systemfrågor innefattande kostnadseffektivisering, i respektive del
system och mot varandra, med avseende på effektkapacitet hos markvär
meväxlare, dygnsbuffert och isoleringsnivå.
Systemfrågor innefattande studium hur värmelagret skall placeras i
förhållande till värmekälla respektive värmesänka och hur reglering
bör ske.
Systemfrågor innefattande påverkan av sektionering i temperaturzoner.
Utvärdering av byggda säsongslager för att få återkoppling till nypro
jektering.
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