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SAMMANFATTNING 

Titeln på den här energiframtidsstudien är "Energin 
åt kommunerna!". Med detta slagord vill vi plädera 
för en tydligare och mer aktiv kommunal roll inom 
energiområdet. 

Man kan konstatera att den kommunala energi
verksamheten befinner sig i ett kraftfält av motstri
diga tendenser. En tendens är ett ökat behov av 
energibeslut på lokal nivå. Den hänger samman med 
behovet av lokalkännedom för att lösa miljö-, resurs
och sårbarhetsproblem. Vi tror att konstruktiva lös
ningar kan utvecklas genom forskning och experi
ment nära människor, i deras vardag. 

En annan tendens har med marknaden att göra. 
Organisationerna och företagen blir allt större, vi får 
mer av konkurrens och privatisering. Den framväx
ande europeiska marknaden ger stora energiföretag 
ett övertag gentemot de små, eftersom de stora före
tagen kan satsa på högre kompetens och större mång
fald i sina energisystem. 

Den stora utmaningen blir att utfonna en kom
munal energiverksamhet som kan :fungera i en allt
mer komplex miljö. Vi har i rapporten disk.'Uterat 
olika aspekter av detta och skall i det följande kort 
sammanfatta resonemangen. 

En utgångspunkt i denna studie är miljöpro
blemen. Exempelvis behöver de rika länderna, enligt 
den s k Brundtlandrapporten, minska sin energi
användning avsevärt och börja använda mer miljö
vänliga energislag. Ett flertal studier pekar på att vi 
måste söka lösningar i ett annat levnadssätt än det 
som vi i den industrialiserade världen har i dag. Det 

krävs andra synsätt, trots att potentialen för tekniska 
åtgärder, t ex energisnål teknik och renare processer, 
är mycket stor. Ett exempel på sådana synsätt är 
kretsloppstänkande. I dag handlar energidiskussioner 
främst om teknik, ekonomi och miljö. Det är sällan 
psykologiska och sociala behov förs in i debatten. Vi 
efterlyser därför en bättre koppling mellan männis
kors behov och livsstilar och de tekniska lösningar 
som utvecklas. 

Vi vill hävda att kommunerna på ett väsentligt 
sätt skulle kunna bidra till konstruktiva lösningar på 
miljö- och energiproblemen. Det tycks som om nya 
strömningar och impulser märks först på lokal nivå, 
"i periferin". Kommunens uppgift är att tillgodose 
många vardagliga behov inom t ex omsorg, utbild
ning, kultur och fritid. Kommunerna driver tekniska 
system som bland annat ger oss vatten, el och vän11e. 
Med "kommunen" avser vi de aktörer som kommun
fullmäktige kan påverka och styra, dvs kommunala 
nämnder, förvaltningar och bolag. 

Den trend som innebär ökad konkurrens kom
mer sannolikt att ge fördelar i fon11 av ökad effekti
vitet inom energiområdet. Samtidigt finns det en risk 
att vissa aspekter av miljö- och energifrågorna kom
mer att försummas. En helt fri marknad leder till 
underproduktion av vissa typer av nyttigheter, tex 
kunskap och infon11ation om energieffektivisering 
och en överproduktion av negativa effekter, t ex 
utsläpp av kväveoxider. Dessa är kollektiva till sin 
karaktär och beslut på samhällsnivå behövs då. 
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Samhället ger genom direk.1:a regleringar spel
regler för miljöpåverkan, tex genom att lagstifta om 
utsläppsnivåer. Det finns också indirekta regleringar, 
t ex ekonomiska stym1edel som miljöavgifter. De 
ekonomiska styn11edlen kan stimulera utveckling av 
ny teknik. Dessa styn11edel är alltid nationella eller 
övernationella. De är alltid generella och därför inte 
anpassade till olika lokala förhållanden. Som kom
plement krävs därför ett lokalt beslutsfattande där 
man väger in~ de speciella förhållanden som finns i 
kommunen eller regionen. 

I denna rapport har vi lyft fram tre områden som 
vi uppfattar som viktiga delar i en strategi för ett 
bättre energisystem: 

• planering under osäkerhet, 

• utveckling och introduktion av ny teknik, 

•individersbeteende och livsstii. 

Ett växelspel mellan dessa tre områden tror vi är en 
nyckel till att lösa energi- och miljöproblemen. 

Den kommunala energiverksa111heten befinner sig i ett och sårbarhetsproblelll. En annan tendens har med 
kraftfält av motstridiga tendenser. En tendens är ett marlowden att göra. Ko11lwrrens, privatisering och den 
ökat behov av ene,;g:ibeslut på lokal nivå på gnind a1• (im11vä:wnde europeiska 111arh,aden leder till att 
behovet av lokalkä1111edolllför att lösa mi(jö-. resurs- ·organisationerna och företagen blir allt större. 

SGI Varia 399



85 SAMMANFATTNING 

Planering under osäkerhet 

Avgränsningen av den kommunala energi verksam
heten är viktig. Lagen om kommunal energiplane
ring anger att all tillförsel, distribution och använd
ning av energi i kommunen skall tas med. Vi vill göra 
en begreppsmässig distinktion så att ordet plan avser 
verksamhet som den som planerar har kontroll över. 
Är möjligheterna att påverka begränsade tycker vi att 
begreppet program är bättre. Kommunala energi
program skulle i så fall avse hela energisystemet i 
kommunen. Energiplaner skulle avse den verksam
het som bedrivs av det kommunala enercriverket,I::, 

men också andra kommunala verksamheter som är 
energirelaterade, t ex gatukontorets. 

Miljöfrågorna gör att energilösningar som lig
ger utanför dem som energiverken traditionellt arbe
tat med - de ledningsbundna systemen - kan bli 
intressanta. Exempel är energihushållnincr och mikro-

~ b 

kraftvänne i ett bostadskvarter. Kommunen behöver 
ta ställning till om energi verksamheten skall omfatta 
all kompetens som kan lösa energiproblem inom 
kommunens gränser. Detta är ett viktigt politiskt 
ställningstagande. 

Energiområdet präglas av osäkerhet. Framtida 
energipriser vet vi lite om. De internationella oljepri
serna har sedan 1973 varierat kraftigt, det högsta 
priset är tre gånger högre än det lägsta under perioden 
(i fast penningvärde). Motsvarande gäller priserna 
för eldningsolja i Sverige, där toppriset inklusive 
skatt i mitten av 1980-talet var fyra gånger högre än 
priset i början av 1970-talet. Oljeprisfallet i slutet av 
1980-talet innebarnästan en halvering från toppvärdet. 

Vi vet i dag inte vilka miljöproblem som kan bli 
akuta i framtiden. Inom politiken finns det oenighet 
och skilda värderingar. Dessa förändras också med 
tiden. Verkligheten som ju är politikens bas och 
arbetsfält, förändras snabbt. Man kan givetvis önska 
sig en större långsiktighet i den svenska energi
politiken. Men om verkligheten ( och politiken) för
ändras även i fortsättningen så är det ganska me-

~ ~ 

ningslöst att kräva en stabil energipolitik. Det är, 
enligt vår uppfattning, bättre att utgå från att t ex 
statliga energistöd kommer att variera ungefär som 
de internationella energimarknaderna. 

Att sträva efter låga energipriser är ett välmoti
verat mål. Men kan man i förväg, t ex vid ett 
investeringsbeslut avgöra om ett visst alternativ all
tid kommer att ge lägre priser än andra möjliga 
alternativ? (I efterhand kan man givetvis kontrollera 
om det alternativ man valde gav billig energi.) Vi 
hävdar att de stora osäkerheterna inom energiområdet 
innebär att svaret på frågan oftast är nej. Som en 
logisk följd av detta anser vi att energiplanering med 
stor tonvikt lagd på ekonomiska kalkyler är ganska 
ointressant. Vi förespråkar i stället en planering som 
tonar ned kalkylerna och lyfter fram andra faktorer, 
t ex miljöeffekter, funktionssäkerhet och sysselsätt
ning. 

Slutsatsen är att det behövs en planering som 
utgår från att förändringar kommer att uppstå under 
planeringsperioden. Den har en utgångspunkt i osä
kerhet och dess konsekvenser. Det innebär att man 
redan från början skall planera in aktiviteter som gör 
det möjligt att vid behov förändra verksamheten. 
Man kan t ex genom att bygga upp kunskap genom 
forskning, utveckling och demonstrationer reducera 
ledtiderna för olika alternativ. Detta sätt att planera in 
en handlingsberedskap kallar vi c{vnamiskplanering. 

Dynamisk planering är en process som syftar till 
att göra intressanta alternativ tillgängliga. Denna typ 
av aktiv planering, som sker i växelspel med omgiv
ningen, kan man jämföra med det vi kallar passiv 
planering. Vid passiv planering värderar man vid en 
viss tidpunkt ett antal givna alternativ. Alternativ 
som inte är tillräckligt kända förkastas i stället föratt 
planeraren eller beslutsfattaren funderar över vad 
man kan göra för att lösa upp osäkerheten. 

Ett sätt att hantera osäkerhet är mångfald, att i 
sitt system ha ett flertal lösningar och på så vis 
undvika att en lösning bli dominerande. Mångfalden 
innehåller både mångfald av tekniska lösningar och 
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av organisationer. I en del fall, speciellt i stöne 
kommuner, kan en blandning av olika tekniker finnas 
inom kommunen. I andra fall kan det behövas ett 
regionalt perspektiv, dvs samarbete mellan olika 
kommuner. 

Systemtänkande gör det i många fall lättare att 
lösa miljöfrågorna. Det som är avfall i en verksamhet 
kan vara en resurs i en annan. Utnyttjande av "spill
värn1e" är ett exempel. Kommunen kan inom sitt 
geografiska område verka för ett system- och krets
loppstänkanpe. En organisatorisk uppdelning i skilda 
företag kan försvåra samverkan. 

Stora förändringar 

Under de senaste decennierna har det skett stora 
förändringar i energisektorn. På tjugo år har olje
användningen halverats, elanvändningen och fjärr
vännen fördubblats. Periodvis har torv, kol och 
naturgas haft ljusa framtider. Idag är intresset för 
dessa energislag svalt. Förhoppningar !myts nu i 
stället till biobränslen. Inställningen till olika energi-

~ ~ 

slag förändras alltså relativt fort. 
Den svenska energisektorn är stadd i förändring. 

Till de tidigare frågorna, miljö, försörjningstrygghet 
och säkerhet, kommer nu europaperspektivet, avreg
lering och ökad konkurrens. Bilden är långtifrån klar 
men en del trender går att identifiera och de bör 
påverka planeringen. 

En öppnare europamarknad med tillgång till 
överföringsnäten gör att export/import av el kan få en 
helt annan omfattning än tidigare. Det kan leda till en 
europeisk utjämning av elpriser vilket troligen ger 
högre priser i Sverige. Möjligheterna att expo1iera el 
till bra priser kan gynna en utbyggnad av kraftvänne 
med inhemska bränslen samt energieffektivisering. 
Utvecklingen kommer att främja stora resursstarka 
företag. Detta innebär att små kommunala energi
verk måste samarbeta för att kunna hävda sig. 

Också i Sverige pågår en process som innebär att 
nätmonopolen tas bort. Elkonsumenterna får dänned 
möjlighet att välja leverantör. Denna utveckling kan 
gynna energieffektivisering eftersom såväl konkur
rensen mellan energislag som inom energislag gör 
det intressant att tillhandahålla billigare tjänster och 
god service. 

Inom EG utfonnas för närvarande olika stynne
del för att komma tillrätta med miljöproblemen. Ett 
svenskt EG-medlemsskap kan påverka våra nuva
rande svenska regler. Man bör dock observera att vad 
som nu diskuteras inom EG är miniminivåer. En
skilda länder får ha strängare regler. De svenska 
utsläppsnonnerna och de miljörelaterade skatterna 
och avgifterna är högre än vad som diskuteras inom 
EG. 

Syftet med 1991 års trepartiöverenskommelse 
om energin var att skingra osäkerheten kring omställ
ningen av energisystemet. Kärnkraftens framtid är 
dock lika oklar som förut. Utbyggnaden av naturga
sen är en annan osäker faktor. Gasvolymen måste 
vara stor för att de stora investeringarna i ledningsnät 
skall löna sig. I 1991 års energiproposition förutser 
man ingen nämnvärd utbyggnad av gasnätet fram till 
1995. 

Vem utvecklar ny teknik? 

En omställning av energisystemet kräver att det finns 
teknik att tillgå. Vem som skall utveckla ny teknik är 
därför en viktig fråga. Vi vill här använda begreppet 
sociotekniskt system. Det används föratt beskriva ett 
tekniskt system inklusive de människor och de orga
nisationer som bygger, driver och använder anlägg
ningarna samt de rättsliga och ekonomiska villkor 
som reglerar det. I etablerade organisationer växer 
det fram en systemkultur som är ett uttryck för 
professionalism. Organisationen är. duktig på att 
genomföra projekt som ligger i linje med system
kulturen. Annan teknik och andra systemlösningar, 
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dvs sådana som inte passar in i systemkulturen, kan 
ta svårt att göra sig gällande. En etablerad organisa
tion kan inte arbeta med vilken teknik som helst och 
att ändra en systemkultur är svårt. 

Utveckling av t ex miljövänlig teknik måste 
därför diskuteras i termer av vem som kan driva 
utvecklingen. Ser de presumtiva aktörerna den nya 

I dug hund/ur e11e1gidisk11ssionerfrii111s1 om teknik. 
ekonomi och miljö. Det är sällan p.\1·ko!ogiskct Ol'h 
sociufu hehm'jiirs in i debullen. För uti läsa 
111iljöpmblt!111e11 behöi·s en bät!l'I: koppling llit'lfe11i 
111ci1111iskors behoi· och lii·sstifur och de tekniska 
lö.1·11i11gur som 1ltl·eck/as. 

tekniken som en utmaning? Passar den in i deras 
systemk.11ltur'? Det är inte självklart att småskalig 
teknik, som det här i många fall är frågan om, skall 
drivas fram av aktörer som gjort sig framgångsrika på 
storskalig teknik. Det är inte heller självklart att 
aktörer som byggt upp sin systemkultur på försälj
ning av en energibärare kan klara av att bli bra på 

SGI Varia 399



88 KAPITEL 8 

effektivisering av användningen av denna energi
bärare. 

En framgångsrik teknikutveckling på energi
området kräver ett samspel mellan energileverantör, 
energianvändare och utrustningstillverkare, en ut
vecklingstriangel. 

Energileverantör V Energianvändare 

Utrustningstillverkare 

Finns detta samspel kan man dels se till att produk
terna passar till marknaden, dels säkerställa en första 
marknad. De stora vännepumparna är ett exempel på 
aktiv och framgångsrik samverkan mellan ut
vecklingstriangelns aktörer. Förädlade biobränslen 
har däremot haft stora svårigheter bland annat bero
ende på bristande samverkan mellan de olika aktö
rerna. Kommunala aktörer bör främja bildandet av 
utvecklingstrianglar vid utveckling och introdukrtion 
av ny teknik. 

Att en teknik är ny innebär ju att den är oprövad 
eller till och med fortfarande under utveckling. Kö
parens förtroende för säljaren blir då av kritisk bety
delse. Det finns här en risk för teknikkonservatism 
genom att det är de stora och etablerade företagen 
som har kunnat bygga upp ett förtroende. Detta är 
ytterligare en svårighet för teknik som är "annor
lunda". 

Individen och energin 

Individers beteende och livsstil har stor betydelse för 
energianvändning och resursförbrukning. Skillnader 
i likartade hushålls energianvändning är stora. De 
som gör av med mest använder ungefar dubbelt så 
mycket som de som använder minst. 

Kunskap om hur människor väljer och använder 
energiteknik är enligt vår uppfattning något mycket 
viktigt. Utan den kan man ju inte få fram miljövänliga 
lösningar som människor faktiskt också är beredda 
att köpa. Detta område är dock ganska outforskat 
hittills. 

Det förefaller som om energipriset påverkar 
människors beteende ganska lite. Det är oftast inte 
vinstmöjligheter som styr oss, utan en önskan att 
undvika problem. Man har studerat förändringar i 
livsstil i samband med höjningar av energipriser. Det 
visar sig då att hushåll med små ekonomiska resurser 
ändrar livsstil, medan rikare hushåll oftare investerar 
i energisnål teknik. En viktig slutsats av detta är att 
prisstyrning av energianvändningen drabbar de eko
nomiskt svaga. De som har gott om pengar kommer 
däremot att investera i ny teknik för att undvika 
ökade energikostnader. 

Ett bättre och mer rättvist sätt är info1111ation om 
vad man kan göra själv för att minska sin energian
vändning. Att ändra sitt beteende kostar ingenting 
och drabbar därför inte dem som har låga inkomster 
så som prisökningar gör. Infonnation till hushållen 
ligger väl inom ramen för kommunens energi
verksamhet. 

Nyckelfaktorer för framgångsrika infom1ations
program förefaller vara: 

• skräddarsydd infonnation för specifika 
målgrupper (kvinnor-män, olika livsstilar), 

• valmöjligheter för konsumenten, 

• konkreta rekommendationer, 

• klatt och koncist språk, 

• personlig infonnation, 

• källan skall uppfattas som trovärdig, 

• nyckelpersoner sprider infonnation genom 
sociala nätverk, särskilda sammankomster etc. 

Kommunala energiverk i samarbete med andra kom-
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munala organisationer kan klara av detta. Inom kom
munen finns det kunskaper (t ex inom socialtjänsten) 
och kanaler (t ex genom skolan och ideella fören
ingar) som kan utgöra den typ av nätverk som visat 
sig vara framgångsrika. 

Det saknas i dag teknik som gör det möjligt att 
leva mer miljövänligt och resurssnålt. Dagens tek
nikutveckling bygger på att vi skall fortsätta att leva 
som vi gör fast med mer miljövänlig teknik. De som 
vill leva miljövänligt och resurssnålt söker en ny 
livsstil men utgår från dagens teknik. Det verkligt 
intressanta vore att utveckla teknik och livsstil i 
samspel med varandra. Vilka skulle kunna delta i en 
sådan process? Den tidigare presenterade utvecklings
triangeln kan modifieras: 

Kommunala 

V 
Individer 

organisationer 

Utrustningstillverkare 

Kommunala energiverk eller privata 

bolag? 

Många kommunala energiverk omvandlas i dag till 
kommunägda aktiebolag. Påverkar det kommuner
nas möjligheter att delta i omställningen av energi
systemet? Organisationsfonnen tycks inte ha så stor 
betydelse för energi verksamhetens manöverutrymme. 
En process pågår nu för att göra konkurrensvillkoren 
mer lika mellan kommunala förvaltningar och bolag, 
speciellt är självkostnadsprincipen under modifie
ring. Ett undantag utgör dock likställighetsprincipen 
som inte gäller privata bolag. Denärnumera inskriven 
i kommunallagen. 

Självkostnadsprincipen i kombination med lik
ställighetsprincipen förefaller ha givit relativt klara 
riktlinjerförtaxorrn m. Om nusjälvkostnadsprincipen 

modifieras i riktning mot konkurrensprissättning och 
likställighetsprincipen är inskriven i kommunallagen, 
uppfattar vi att situationen blir komplicerad och 
motsägelsefull. Avreglering och konkurrens bör t ex 
innebära att en större bostadsrättsförening kan välja 
meiian olika anbud på elförsörjningen. Likstäiiighets
principen skulle då hindra det kommunala energi
verket att särbehandla denna kund och energiverket 
kan följdaktligen inte konkurrera på lika villkor. En 
lösning kan dock vara att ge kommunallagens fomm
lering: "... om det inte finns sakliga skäl för något 
annat", en vid tolkning. 

Däremot skiljer sig det kommunala inflytandet 
på verksamheten, t ex vad gäller mål för miljö och 
försörjningstrygghet, mellan olika organisations
fonner. I direkt kommunstyrda förvaltningar eller 
bolag (via styrelserepresentation) kan dessa mål gö
ras till en del av verksamhetsiden och på detta sätt 
genomsyra verksamheten (parallellt med företags
ekonomiska mål). Vid den privata bolagsfonnen 
kommer företagskulturen i mycket att präglas av 
företagsekonomiska aspekter. Miljö och försörj
ningstrygghet kommer att påverka verksamheten 
som restriktioner, framför allt i fonn av lagar och 
skatter/avgifter. Denna juridiska och ekonomiska 
styrning sker från central nivå varigenom lokala 
förhållanden och värderingar kan förbises. Detta har 
betydelse bland annat för vilken teknik som kommer 
att utvecklas och hur den accepteras lokalt. 

Elsektom håller på att avreglera~. En privatise
ring kan leda till ändrade prioriteringar vad gäller 
leveranssäkerhet. I dag är de baserade på samhälls
ekonomiska analyser. Detta behöver uppmärksam
mas vid förändringar av t ex ellagen. Även konces
sionsinstrurnentet är i detta fall trubbigt. Ett dåligt 
skött företag kan bli av med koncessionen, men innan 
detta sker har konsumenterna redan drabbats. En 
kontinuerlig kontroll av att företaget är välskött 
behövs därför. Vid kommunala verk eller aktiebolag 
kan denna samhällskontroll ske via kommunalfull
mäktige, i andra fall behöver en statlig myndighet 
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sköta uppgiften. 
Energisek.1:orns sårbarhet behöver beak.1:as. El

försörjningen, men även andra ledningsbundna svs-- - .,, 
tem, är särskilt sårbar för till exempel sabotage. Det 
är inte orimligt att i framtiden tänka sig terrorist
ak.1:ioner i fonn av samordnade sabotage mot elförsörj
ningen. Den kan då bli utslagen under många dygn i 
ett område. De åtgärder, som i förväg behöver vidtas 
föratt undvika katastrofala konsekvenser, måste vara 
lokala. Exempel på åtgärder för att öka funktions
säkerheten mot olika hot, är lokal elproduk.1:ion 
(kraftvän11e med möjlighet till ödrift), mobila reserv
kraftverk eller reservkraftverk i anslutning till sjuk
hus eller vattenverk. Även här behövs ett kommunalt 
perspek.1:iv för att finna de bästa lösningarna. 

Energitjänster 

Energitjänster är ett nytt affärsområde för energi
företagen. Om detta område skall kunna utvecklas 
krävs det kompetens och resurser. En underskattad 
svårighet är rollbytet från energileverantör till 
energitjänstföretag. Om den nya affärsiden ligger 
inom eller nära den systemkultur som finns i företa
get kan det gå ganska lätt. Men I igger den långt ifrån 
kan det vara mycket svårt och ta lång tid. I sådana fall 
krävs målmedvetna satsningar från företagsledningen. 
Det krävs dessutom ofta att organisationen befinner 
sig i en kris för att omvandlingen skall lyckas. 

För de lokala energidistributörerna innebär 
energitjänsttanken på sätt och vis en återgång till de 
historiska rötterna. Ursprungligen bildades distri
butionsföreningar och i vissa fall lokala oas- och 
elverk på direk.1: initiativ av abonnenterna. I~ch med 
att distributionsorganisationerna har vuxit och profes
sionaliserats har banden till kunderna dock försva
gats. I dag fungerar många distributörer snarare som 
en förlängd ann till de stora producenterna. Men de 
skulle kunna återgå till rollen som abonnenternas 
företrädare. Detta ligger dessutom väl i linje med en 

av kommunens huvuduppgifter: att se till att kommu
nen är "en bra plats att bo på". 

De åtgärder som innefattas i begreppet energitjänst 
kan delas i tre kategorier: 

1. direk.1: företagsekonomisk.1: lönsamma, antingen 
för kunden eller för energiföretaget, 

2. sarnhällsekonornisk.1: lönsamma, tex genom att 
miljöeffek.1:er vägs in, men inte företagsekonomiskt 
lönsamma. Detta kan bero på att externa effek.1:er 
negligerats, t ex miljöskatter/avgifter saknas eller att 
miljöeffek.1:er är svårvärderade. 

3. kollek.'tiva nyttigheter, tex kunskap och infon11a
tion, där åtgärderna inte kan rik.1:as enbart till betal
ningsvillig kund. 

Den första kategorin åtgärder kan tillhandahållas av 
vilket företag som helst. Den andra av en organisa
tion som styrs av ett samhällsintresse, t ex kommu
nala energiverk. Den tredje behöver kollek.1:iv finan
siering för att komma till stånd. Det finns dock flera 
exempel på att privata energibolag vidtar åtgärder 
som inte direk.1: kan motiveras företagsekonomiskt- ' 
t ex bidrag till elsnål belysning eller infonnation om 
energihushållningsåtgärder. Motiven är i dessa fall 
att skapa förtroende för företaget och legitimitet för 
verksamheten. 

Energitjänster kan utgöra ett vikiigt konkurrens
medel och deras betydelse ökar i tak.1: med energi
marknadens avreglering. Många åtgärder behöver 
kundanpassas varför en lokal förankring blir vik.1:ig. 
De kommunala energiverken har denna närhet. 

Kommunerna satsar inte mycket på forskning 
och utveckling. Men de skulle kunna spela en vik.1:ig 
roll i lösandet av miljö- och energiproblemen. Kom
munen är en vik.1:ig ak.1:ör i denna process men skulle 
också kunna bidra till finansieringen av FoU-insater. 
Flera förslag är för närvarande under diskussion. 
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1- Resonemangen i denna rapport kan sammanfattas på 
följande sätt: Det finns ett behov av lokalt samhälls
inflytande på energiverksamheten av miljö-försörj

:;t ningstrygghets-och resurshushållningsskäl. System
och kretsloppstänkande underlättas av ett geogra
fiskt perspekiiv. Kommunen är en lämplig aktör för 

n att tiilgodose dessa behov. Mot detta står utveck
lingen mot ökad konkurrens, europamarknad. kom

tt petensbehov för forskning och utveckling. För att 
j klara detta krävs stora och resursstarka företag. 

Vi tro ratt lösningen på denna motsättning ligger 
tt i samverkan mellan kommuner. Sam verkan i fonn av 

I-

V 

,-
,-

a 
r 

1 

r 

r 

gemensamma bolag för kraftväm1e eller biobränslen 
etc. Kommunen bör behålla kontrollen över energi
verksamheten och inte villkorslöst sälja ut den till 
privata intressenter. Kontrollen kan utövas genom 
ägarinflytande eller beställarroll. I det senare fallet 
kan kommunen vara beställare av teknik eller tjänster 
från dessa bolag och specificera kraven på tili exem
pel funktionssäkerhet eller miljöegenskaper. En ak
tiv kommunal energipolitik är en förutsättning för ett 
nationellt energisystem som tar hänsyn till funktions
säkerhet och vad naturen tål. 

Ko11111n111e11 bör belwlla ko11tro/le11 öi•er 
e11ergirerksamhete11 och inte villkorslöst sii!ju 111 de11 
till pril'CJtll i11tresse11ter. Ko11tml/e11 kun I/törns ge11om 
äguri11/fvfwl(!e eller beställarroll. E11 ukri1• ko111nlll11al 

e11e1giJNJlirik iir e11fämt.1·(11t11i11g.fiir eu 11utio11ellt 
e11e1gisrsre11; som rar hii11sy11 1illji111ktio11ssäkerhet och 
,·ad nutl/ren 10/. 
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Temadag SGI/BFR 
MILJÖVÄNLIG LOKAL PRODUKTION AV VÄRME OCH KYLA 
Linköping 22 april 1993 

Lokal energiförsörjning i Linköping 

Sten Salomonsson, Tekniska Verken i Linköping AB 

Historik 

Tekniska Verken i Linköping AB omfattar teknisk försörjning för Linköpings kommun vad gäller el, 

värme, vatten och avlopp samt renhållning. I dotterbolag finns anläggning, underhåll och service av 

gator, ledningsnät, parker och markytor samt parkeringsverksamhet och fastighetsförvaltning. 

Tekniska Verken levererar ca 1100 GWh el och 1100 GWh fjärrvärme. Företagets totala omsättning 

var 1992 850 Mkr med ca 650 anställda. 

Företaget har sina anor från seklets början, när grunden lades till den första elleveransen i Linköping 

1902 genom Linköpings Elektriska Belysnings AB. Bolaget överfördes i Linköpings stads ägo 1921. 

Elanvändningen utvecklades successivt under de första decennierna och vattenkraft byggdes ut i Svart

ån. Som reserv byggdes en ångkraftstation som togs i drift 1921. Stadens gasverk övertogs av Tekni

ska Verken 1955 och gasleveranserna fortsatte till mitten av 60-talet. 

Den första fjärrvärmeleveransen skedde 1954. Anslutningen ökade snabbt och underlag för ett kraft

värmeverk byggdes upp. 

Fjärrvärmens utbyggnad 

År 1964 stod kraftvärmeverkets första etapp klar. Den omfattade två oljeeldade ångpannor om 140 

MW vardera och två mottrycksturbiner om ca 30 MW el varav den ena med kondensmöjlighet. 

Redan sju år senare togs ytterligare en panna och en mottrycksturbin i drift. Den ökade efterfrågan på 

fjärrvärme kunde tillgodoses till konkurrenskraftiga priser med samtidig egen kraftproduktion. 

Kraftvärmeverket svarade som mest under 70-talet för 80 % av det egna elbehovet. 
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Med stigande oljepriser mot slutet av 70-talet tvingades vi höja fjärrvärmetaxorna och minska elpro

duktionen, men också planera för ett kraftfullt program att ersätta olja med andra bränslen. Svaret blev 

fasta bränslen genom ombyggnad av en panna i kraftvärmeverket till koleldning och en till trädbräns

leeldning. 

Under första hälften av 80-talet byggdes också Gärstadverket, med värmeproduktion ur avfall, upp till 

en kapacitet av 200.000 ton avfall per år. Parmkonstruk:tion och prestanda möjliggör viss tillsatskapa

citet för trädbränsle. A vfallsförbränningen är en integrerad del i vårt behai."1.dlingssystem för avfall med 

klara samordningsfördelar mellan flera ansvarsområden i företaget. Anläggningens storlek ger underlag 

för en kvalitetsmässigt bra utrustning ur process- och miljösynpunkt. Brä..nsle, i första hand hushåll

savfall kommer från hela Östergötland och dessutom delar av Småland och Närke. Med skärpta krav på 

avfallsinnehållet och modern reningsteknik är förbränning med energiutvinning från miljösynpunkt en 

bra behandlingsmetod för avfall. 

Vardera bränsleslaget olja, kol, trä, avfall kan idag i det totala systemet varieras att täcka från 0 

till 40 % av vårt totala värmebehov. Detta bränsleflexibla system har under senare delen av 80-talet 

bidragit till att fjärrvärmen återfått mycket god konkurrenskraft trots omfattande kompletteringar ur 

miljösynpunkt. Flexibiliteten har visat sig ännu mera betydelsefull med hänsyn till varierande skatter 

och avgifter än enbart vad gäller bränslepriserna som egentligen initierade omställningen. 

Fjärrvärmenätet byggdes ut maximalt vad gäller nybyggnation och rimlig anslutning av befintlig 

bebyggelse under 70- och 80-talet. 

Täckningsgraden inom Linköpings tätort är nu 97 % av flerfamiljshusen och 54 % av småhusen. 

Ytterligare ökad täckningsgrad nås nu genom specialerbjudande till fastighetsägare med äldre egen 

. panna i samband med utbytesbehov. 

Under senaste åren har en volymökning för fjärrvärmen kunnat ske genom att Tekniska Verken överta

git värme- och ångleveranser till större industrier och senast, vid årsskiftet 92/93, anslutning av Uni

versitetssjukhuset med drygt 50 GWh per år till fjärrvärmenätet. Därmed har täckningsgraden stigit till 

ca 90 % för kategorin industrier och lokaler. 

Linköpings bebyggelse är lQngsträckt och delad av ett stort militärområde. Detta gör tryckförhållande

na och fördelningen i fjä..Tvärmenätet lite besvärliga. Flera lokala hetvattencentraler, samtliga oljeel

dade, finns utplacerade som topplast- och reservcentraler, kapacitet ca 40 MW vardera. 
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Elförsörjning 

Den väsentliga egna produktionskapaciteten för elkraft utgjordes de första årtiondena av vattenkraft i 

Svartån och Stångån. Som komplettering utnyttjades tidigare ångcentralen med ursprunglig effekt om 

2.000 hk, vilken år 1934 byggdes ut med ytterligare 4.000 hk. Totalt utgör detta idag ca 15 MW med 

en normalårsproduktion av 55 GWh. 

Med tillkomsten av kraftvärmeverket kunde Tekniska Verken klara en stor del av det egna elbehovet. 

Max.kapaciteten under 70-talet ca 90 MWel motsvarade som mest 80 % av behovet. Andelen sjönk 

sedan successivt i takt med den ökande elförbrukningen och behovet måste i ökad omfattning täckas 

genom inköp av råkraft. 

För att få erfarenhet av vindkraftens möjligheter inköptes 1991 ett seriebyggt standardverk från danska 

Wind World om 150 kW. Normalårskapaciteten beräknades till ca 280 MWh. 

Erfarenheterna från vindkraftverkets två första år stämmer väl med förväntningarna. Vindförhållandena 

har varit något sämre än prognoserat normalår under 1991-92. Årsproduktionen har blivit 216 MWh 

resp 239 MWh. Drifttillgänglighet, teknik och prestanda har i stort motsvarat beräkningarna. Total

kostnaden blir drygt 50 ör0/kWh. 

Ny kraftvärme 

Under 1992 togs ett nytt mindre kraftvärmeverk av dieseltyp i drift för leverans av el, ånga och het

vatten till närliggande industrier. Kapaciteten är 14 MW el och 14 MW värme. 

Satsningen på kraftvärme ur bränsleeffektivitetssynpunkt och strävan att åter öka den egna elproduk

tionskapaciteten, som 1990-91 var nere i 30 % av egenbehovet, medför att vi just påbörjat en utbygg

nad av Gärstadverket till kraftvärmeproduktion. Detta sker genom ombyggnad av befintliga hetvatten

pannor till ångpannor och installation av gasturbin, ångturbin och generator, en kombikraftverkslös

ning. Kraftvärmeanläggningen tas i drift 1995. Gasturbinen drivs i början med lättolja, men kan enkelt 

konverteras till naturgas eller biogas om dessa blir kommersiellt tillgängliga. 

Gastillämpningar 

Vi har sedan 4 år tillbaka en gasmotor om 400 kW el och värme, som drivs med rötgas från avloppsre

ningsverket och medverkar i det lokala Vretgasprojektet i utvecklingen av biogas ur jordbruksproduk

ter och slaktavfall. Dessa typer av småskaliga tillämpningar av kraftvärmetekniken är intressanta för 

lokala ändamål och kan föra utvecklingen framåt på biogassidan. 
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Framtidsplanerna innehåller, om naturgasen får en ny utvecklingsmöjlighet i landet, modern gaskom

biteknik som ersättning för dagens fossilbränsle i kraftvärmeverket. Samtidigt ges möjlighet till ett 

nytt marknadssegment för såväl idag icke fjärrvärmeanslutna bostäder som vissa industritillämpningar. 

Som alternativ kan om utvecklingen på biogassidan blir positiv en storskalig biogasanläggning bli ak

tuell för kraftvärmeverket och/ eller Gärstadverket. 

Lokal energiförsörjning i framtiden. 

Fjärrvärmens stora fördelar med kraftfulla miljöförbättringar, hög bränsleeffektivitet spec i kombina

tionen kraftvärme, hög leveranssäkerhet, konkurrenskraftigt pris och överlägsen bekvämlighet för 

kunden är fortfarande de bästa säljargumenten för 90-talet. 

Den successivt allt energisnålare bebyggelsen både i bostäder och lokaler ger dock klara begränsningar 

för fortsatt expansion. Som bl a VVF-utredningen "Fjärrvärmemarknaden år 2010" visar, kan det bli 

allt svårare för fjärrvärmen att klara konkurrensen i framtiden. Ökad effektivitet och maximal bränsle

utnyttjning men också på sikt stigande elpriser är nyckelparametrar. 

En fortsatt lyhördhet för politiska signaler vad gäller i första hand miljömål och inriktningen på ener

gibeskattning och avgifter är att rekommendera. Kraven på mera långsiktiga mål och beslut måste häv

das, men förhoppningarna att dessa infrias får inte överdrivas. Politiska växlingar, nya tekniska lös

ningar och tidigare oidentifierade miljöfrågor ger ständig grogrund för omvärdering. 

På tekniska sidan måste effektivisering och utnyttjande av nya tekniska lösningar alltid övervägas. 

Detta kan gälla bränslen, transportlogistik, processteknik, miljöhänsyn, automatisering och driftstrate

gi men också storskalig teknik för värmelagring. 

I takt med ökad konkurrens och en allmän uppluckring av kommunala monopol måste också fjärrvär

meföretagen mark.t,adsmässigt utnyttja och poängtera fjärrvärmens konkurrensfördelar. 

Elbranschen kommer när ( och om) den fria elmarknaden genomföres att få drastiskt förändrade villkor 

för produktion, distribution och försäljning. Stamnätet drivs nu av affärsverket Svenska Kraftnät och 

utredningar pågår om en ny ellag som ska ersätta 1902 års lag och om förutsättningarna för en kraft

börs. 

Med kraftfull utbyggnad av överföringskapaciteten såväl mellan de nordiska länderna som till konti

nenten ges möjligheter till ett väsentligt ökat kraftutbyte såväl på export- som importsidan. 
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Kommunala företag svarar ofta för den lokala distributionen enligt koncession. Med öppna nät fria för 

transitering för olika företag måste koncessionen hävas eller i varje fall förändras. Fusioner och ökad 

samverkan mellan elenergiföretag har etablerats och kommer att fortsätta. Även de lokala leverantörer

na måste förändra sitt agerande på en konkurrensutsatt marknad. Affärside och strategival bör fastläg

gas och modern kvalitetsstyrning tillämpas. 

Totala energitjänstlösningar åt kunderna, där kompetens och flexibla avtalskonstruktioner kan vara av

görande konkurrensfördelar, ställer ökade krav på ett fruktbart samspel mellan teknikval, produktions

anpassning och marknadsutveckling. Vi ser med intresse och tillförsikt den framtida energimarknaden 

a.11 i Linköping. Modem kraftvärmeteknik och utvecklade marknadskontakter är basen för en fortsatt 

positiv utveckling. 
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CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 
Avdelningen för I nstal lationstekn i k 

Grupphusområde med solvärme i Särö 

Erfarenheter från en solvärmeanläggning 
med en isolerad spirotank som värmelager 

Jan-Olof Dalenbäck 

Dokumentation till presentation vid SGl's temadag "MILJÖVÄNLIG LOKAL 
PRODUKTION AV VÄRME OCH KYLA", Linköping, 22 april, 1993. 

Dokumentationen är ett särtryck från "Solsverige 1993" som ges ut av 
Svenska solenergiföreningen - SEAS. Projektet finns vidare beskrivet i 
"Grupphusområde med solvärme i Särö - Projektbeskrivning", Document 
D14:1991, lnstallationsteknik, Chalmers Tekniska Högskola. 

Utvärderingen väntas bli klar i höst. 

För en mer allmän orientering kring svensk solvärmeteknik och det svensk 
forskning kring solvärmeteknik, hänvisas till skriften "Solvärmeteknik -
Underlag för treårsplanen 1993-1996", G-skrift G4: 1993, 
Byggforskningsrådet (beställs genom Svensk Byggtjänst). 

Postadress Besöksadress Postgiro 
CTH/I nstal lationstekni k Aschebergsgatan 55 Tel: +46-(0)31 77210 00 3 s 42315.4 
412 96 GÖTEBORG 

Fax: +46-(0)31 77211 52 
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5. Grupphusområde
med solvärme i Särö 
av Jan-Olof Dalenbäck 

I Särö söder om Göteborg finns sedan 1990 ett solvärmt 
bostadsområde med 48 lägenheter. En väsentlig del av områ
dets värmeförsörjning sker med hjälp av takintegrerade sol
fångare och en ny typ av isolerat och vattenfyllt värmelager. 
Solvärmesystemet beskrivs i Solsverige 1992. 

EKST A bostadsstiftelse i Kungsbacka, som har en omfat
tande erfarenhet av solvärmda bostadsområden, har uppfört 
anläggningen i Särö. Installationsteknik, CTH, ansvarar för 
utvärderingen i samarbete med Mätcentralen vid CTH, på 
uppdrag av BFR. 

Detta projekt ger en möjlighet att utvärdera funktion 
och ekonomi för solvärme med takintegrerade solfångare och 
säsongsvärmelager i nya, mindre bostadsområden. 

Huvudsyftet med Säröprojektet är att skaffa erfarenhet 
från byggande av och funktion hos en ny typ av isolerat 
värmelager som kan uppföras som säsongslager för solvärme. 

Lagerkonstruktionen bygger till stor del på konventio
nell teknik och är tämligen generell. Det är möjligt att 
använda samma konstruktion även i fall där tanken placeras 
ovan jord eller endast delvis nedgrävd. 

Solvärmeanläggningen har under de första åren fung
erat utan större problem. 

Den totala byggkostnaden uppgår till 46,5 miljoner kro
nor, varav solfångare och värmelager svarar för 4,6 miljoner 
kr eller 10 procent. I ett framtida, något större bostadsområ
de, kan man räkna med att kostnadsandelen för en solvärme-
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anläggning endast skulle behöva bli 5 procent av den totala 
byggkostnaden. Man får då en solbaserad värmeförsörjning 
med alla dess fördelar: Lågt behov av annan energi, trygg 
värmeförsörjning samt minimal belastning av miljön. 

Bakgrund 
! 

För att utnyttja den relativt goda tillgången på solenergi i 
Sverige och täcka en större del av värmebehovet i våra 
bostäder, behöver man kunna använda stora säsongsvärme
lager. 

De första svenska experimentbyggnadsprojekten i Växjö 
(Ingelstad) och Linköping (Lambohov) visade att såväl sol
fångare som värmelager behövde utvecklas väsentligt. Vär
mecentralerna var dessutom relativt komplicerade varför det 
fanns stora möjligheter att reducera kostnaderna även för de 
mer konventionella delarna. 

Då nya solfångare hade utvecklats i andra projekt initie
rades en förstudie år 1984 med syfte att projektera en ny, 
enkel solvärmecentral med en ny typ av isolerat värmelager. 
Säröprojektet är det senaste resultatet av denna förstudie. 

Särö ligger cirka 20 km söder om Göteborg. Klimatet är 
relativt milt, med en årsmedeltempertur på +7° C, dimensio
nerande utetemperatur -16° C och horisontell solinstrålning 
nära 1.000 kWh/m2 ett medelår. 

Bostadsområdet - tio tvåvånings rad- och fyrklöverhus 
- är beläget i en liten dalgång som omges av berg. 

De takintegrerade solfångarna har finansierats genom 
normala statliga bostadslån på samma sätt som i flera andra 
solvärmeanläggningar med korttidslager. Värmelagret där
emot har finansierats genom ett experimentbyggnadslån från 
Byggforskningsrådet (BFR). 

Bild 12. Solfångare inbyggda i södervända tak på husen i bakgrunden. 
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Enkel systemuppbyggnad 

Gemensam värmecentral och väl inte
grerade solfångare 
Såväl solfångarna som husens värme- och varmvattensystem 
är anslutna till en liten gemensam värmecentral via mark
kulvertar. Värmelagret är placerat i nära anslutning till 
värmecentralen som också innehåller en tillsatsvärmepanna. 

Husen med solfångare har normal taklutning (27°) och 
taken är vända mot SSO och SO. Solfångarna täcker cirka 60 
procent av den totala södervända takytan och byggdes på 
plats som en naturlig del i byggprocessen. 

Samma typ av takintegrerade solfångare har använts i 
flera tidigare projekt i trakten av Kungsbacka, men här har 
de kompletterats med konvektionshinder av plast för att få 
bättre prestanda. Den totala solfångarytan är 740 m2• Solfång
arna har varit i drift sedan hösten 1989. 

Konventionellt värme- och varmvatten
system 
Värmelasten har den normala sammansättningen för ett 
område med 48 lägenheter i tio välisolerade flerbostadshus. 
Den årliga, totala värmelasten beräknas uppgå till 350-400 
MWh, inklusive distributionsförluster, vilket motsvarar 80 å 
90 kWh/m2 uppvärmd bostadsarea. 

Lägenheterna värmeförsörjs med vattenradiatorer och 
är försedda med ventilationssystem med värmeåtervinning 
(FTX). Radiatorsystemen är dimensionerade för 55/ 45° C vid 
-16° C utomhustemperatur (enligt SBN). Större delen av året 
erfordras 50° C för varmvattnet och returtemperaturen ligger 
typiskt på 35-40° C. 
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Bild 13. Värmelagret utgörs av en cylindrisk vattentank som place
rats i en täckt nisch i berget och isolerats med lös mineralull. Denna 
lagerkonstruktion valdes utgående från erfarenheterna från andra 
liknande experimentprojekt och en inledande förstudie. 

Tanken är valsad på plats av galvaniserad plåt (2 mm). Den är sju 
meter hög, har ett självbärande plåttak och rymmer 640 m3 vatten. 
Volymen är något mindre än man hade tänkt sig från början, vilket 
beror på en något ändrad lagerutformning jämfört med förstudien. 

De största fördelarna med den valda konstruktionen är dels att 
den bygger på konventionell teknik, dels att den har ett större 
användbart temperaturområde (35-95° C) än en del andra studerade 
konstruktioner. 

Den här använda tanktypen har normalt andra tillämpningar, till 
exempel för att lagra spannmål, olika vätskor och som vattenreservo
ar. En anledning till att den inte använts som värmelager tidigare är 
att det är svårt att fästa isolering utvändigt (tunn plåt). I detta fall 
hålls isoleringen på plats av omgivande väggar i bergnischen. 

Enkel systemfunktion 
Solvärmesystemet togs i drift med ett korttidslager (buffert
ackumulator till pannan) hösten 1989. Det stora värmelagret 
togs i drift under försommaren 1990. Styr- och reglersystemet 
utgörs endast av ett par enkla, konventionella regulatorer. 
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Solfångartak Vattentank Bostadshus 

Panna med 
bufferttank 

P1 P2 Värme- och 
varmvatten
värmeväxlare 

Bild 14. Värmecentralen är utformad på ett liknande, enkelt sätt som 
i flera andra experimentbyggnadsprojekt. Den enda skillnaden är att 
det här finns en direktkoppling mellan solfångarkretsen och värme
växlarna för värme- och varmvattenkretsarna. Detta förenklar rör
dragningen och båda kretsarna styrs och regleras oberoende av 
varandra. En värmepanna svarar för det värmebehov som inte kan 
täckas av solvärme. 

Solfångarna är i drift så fort de kan bidra till att värma lagret. 
Pannan startas när temperaturen på vattnet i lagret är lägre 
än vad värmesystemet kräver, respektive vad som krävs för 
att värma varmvatten. 

Väl fungerande anläggning 

Beräknat solvärmeutbyte 
De första beräkningarna gjordes i ett tidigt skede och resul
terade i planer på en anläggning med 800 m3 solfångare och 
1.400 m3 lagervolym. Solvärmen beräknades täcka cirka 65 
procent av det årliga totala värmebehovet. 
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MWh/mån MWh/år 

J F M A M J J A S O N D ÅR 

■ Solvärme ~ Tillsatsvärme ■ 

Bild 15. Beräknad värmelast och solvärmeandel under ett medelår 
m3utgående från verklig anläggningsstorlek (740 m2

, 640 och 350 
MWh/år). 

Av olika anledningar omfattar den uppförda anläggningen 
m2 m3endast 740 solfångare och 640 värmelager, således 

väsentligt mindre än förslaget. Detta påverkar inte möjlighe
terna att dra generella slutsatser av projektet, men innebär 
att solvärmeandelen istället beräknades till att bli ungefår 35 
procent. 

Mätningarna stämmer bra 
Verkligt uppmätt solvärmeandel under 1991 är 28 procent. 
Avvikelsen jämfört med beräknat 35 procent förklaras på 
följande sätt. 

Dels grundar sig beräkningarna på medelårsstatistik 
från mitten av 1900-talet, då vi hade något mer solinstrålning 
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MWh/mån MWh/år 

J F M A M J J A S O N D ÅR 

~ Tillsatsvärme ■ Solvärme □ ■ 
Bild 16. Verkligt uppmätt värmelast och solvärmeandel under år 1991. 
Under april månad var urlagringskretsen avstängd och solfångarna 
värmde lagret. 

än under perioden 1961-1990, dels var 1991 ett tämligen 
dåligt år med en kall och solfattig försommar. (Se kapitel "Det 
svenska solåret 1991" av Lars Broman.) 

Dessutom är den verkliga värmelasten något större än 
beräknat och man har ett ur solvärmesynvinkel förhållande
vis dåligt fungerande varmvattensystem. Det senare innebär 
att man inte kan kyla lagret lika bra som man hade beräknat, 
vilket försämrar utbytet av solfångarna. 

Anläggningen följs upp i detalj och de justeringar som 
krävs för att få bästa möjliga funktion åtgärdas efterhand för 
att kunna uppföra en ännu bättre, större anläggning. 

För närvarande pågår en mindre ombyggnad (ventilby
te) för att säkerställa en bättre kylning av värmelagret. I 
dagsläget kan man inte kyla lagret till mer än cirka 40° C, 
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men efter ombyggnad hoppas man kunna kyla det till cirka 
30° C, med ökat solvärmeutbyte som resultat. 

Intressanta kostnader 
Den totala produktionskostnaden för hela bostadsområdet, 
Särö etapp I (Nötegången 1:123, 1:124) uppgick till 46,5 miljo
ner kronor (prisläge februari 1990). 

Det bör noteras att bostadsfinansieringen håller på att 
ändras (se kapitel 1) och att det nu finns ett statligt investe
ringsbidrag på 25 procent för solfångarna. Det bör också 
noteras att Säröanläggningen uppfördes när byggruschen var 
som mest intensiv med höga kostnader som resultat. 

Finansiering - Särö, etapp I (tkr) 

Hypotekslån 30.068 

Bostadslån 12.885 

Experimentbyggnadslån (BFR) 3.208 

EKSTA (egen insats) 360 

Totalt 46.521 

Bild 17. Den totala merkostnaden för solvärmeanläggningen (solfång
arsystem inklusive del i markkulvert och värmelager) är i det här 
fallet knappt 4,65 miljoner kronor. Solfångarna har finansierats inom 
ramen för de normala bostadslånen medan merkostnaden för värme
lagret täckts med experimentbyggnadslån från Byggforskningsrådet. 

Framtida solvärmekostnad 
Med solfångarkostnader på i storleksordningen 2.000 kro
nor/m2 (som i Särö) och 25 procent investeringsbidrag, ham-
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Total byggkostnad - Särö etapp I (4.368 m2
) 

Kostnadspost 

Område, avgifter 

Markköp 

VA-anslutning 

Elanslutning 

Bygglov och pantbrev 

Bostäder 

Värmelager (Exp.) 

Konsulter 

Bostäder (inkl. solfångare) 

Värmelager (Exp.) 

Bostäder, värmecentral m.m. 

Hus, m.m. 

Värmelager (Exp.) 

Solfångartak 

Markkulvertar 

Trädgårdsanläggning 

Gångtunnel 

Diverse 

Administration, etc. 

Räntor 

Adm.EKSTA,HSB 

Kabel-TV 

Totalt 

Bostäder, m.m. 

Värmelager (Exp.) 

Garage 

Delk. (tkr) 

493 

428 

130 

716 

64 

998 

666 

34.600 

2.478 

1.142 

600 

615 

350 

70 

2.823 

292 

56 

42.953 

3.208 

360 

Summa (tkr) Spec. (kr/m2
) 

bost.yta 

1.051 241 

780 179 

1.664 381 

39.855 9.123 

261 

3.171 726 

46.521 10.650 

734 

Bild 18. Bilden redovisar förutom den totala byggkostnaden också 
fördelningen av kostnader mellan olika delmoment i byggprocessen. 
Den klart dominerande delkostnaden omfattar själva uppförandet av 
de tio flerbostadshusen (inklusive värmecentral) och därtill hörande 
arbeten, vilket upphandlats som en totalentreprenad. Då området 
omfattar 48 bostadsenheter med 4.368 m2 total bostadsyta, blir produk
tionskostnaden 970.000 kronor/bostadsenhet respektive 10.650 kro
nor/m2 bostadsyta. 
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nar man i dagsläget på en solvärmekostnad i storleksordning
en 50 öre/kWh utan, och 75 öre/kWh med säsongsvärmelager, 
med rimliga antaganden om lånekostnader utan räntesub
ventioner. 

Säröanläggningen är egentligen för liten för att det ska 
vara intressant att uppföra ett säsongsvärmelager. Det gäller 
såväl lagerkostnad som solvärmeutbyte. En dylik anläggning 
bör uppföras för 100 ä 200 bostadsenheter för att komma ner 
till de nämnda värmekostnaderna. 

Utgående från verkliga kostnader i Särö beräknas kost
naden för ett litet värmelager av den här typen (2.000 m3) 

uppgå till 900 kronor/m3
• Kostnaden för en konventionell 

ståltank är nära nog dubbelt så hög. 
Det finns stora möjligheter att ytterligare reducera kost

naderna vid en ny upphandling av ett något större lager. En 
möjlig investeringskostnad av omkring 500 kronor/m3 för ett 
större lager (5.000 ä 10.000 m3

) skulle kraftigt öka potentialen 
för solvärme. Det skulle även skapa en marknad för andra 
tillämpningar av lagertekniken, till exempel för korttidslager 
i fjärrvärmesystem. 

De verkliga lagerkostnaderna i Särö är naturligt nog 
högre på grund av projektets experimentkaraktär. 

Merkostnaden för solvärmeanläggningen uppgår till 4,65 
miljoner kronor, vilket motsvarar 10 procent av den totala 
byggkostnaden 46,5 miljoner kronor. 

Med tanke på att det rör sig om ett litet experimentbygg
nadsprojekt borde det därför vara möjligt att i ett liknande, l 

Jstörre bostadsområde täcka en större del av värmebehovet I 
till en väsentligt lägre merkostnad. l 

il
i; 
n 
11 

!ih1, 

l 
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ENERGIANLÅGGNINGEN VID SAS HUVUDKONTOR 
I FRÖSUNDA VIK, SOLNA 

Anders Eriksson och Sam Johansson 
J&W Bygg & Anläggning 

Allmänt 

SAS nya huvudkontor i Frösundavik stod inflyttningsklart i januari 1988. Kontorets 
bruttoyta uppgår till ca 64 000 m2 fördelade på ca 1450 kontorsrum samt bland 
annat en större inglasad gata, restauranger, konferenslokaler och friskvårdsanlägg
nmgar. 

Byggnaden har försetts med en energianläggning som utnyttjar grundvattenmagasi
net, akviferen, i den underliggande grusåsen som energilager. Akviferlagret är av 
pulserande typ varvid "varmt" grundvatten, 8-15°C, och "kallt" grundvatten, 2-12°C, 
lagras i olika delar av akviferen. Temperaturuppgifterna avser uppmätta värden vid 
olika driftfall. Behovet av värme och komfortkyla i byggnaden tillgodoses genom 
att grundvatten cirkuleras mellan akviferens varma och kalla delar. 

Förvärmning av ventilationsluft och komfortkylning sker genom direkt värmeväxling 
med grundvatten. Värme från lagret tillförs också ett värmepumpsystem där värme 
med högre temperatur produceras för eftervärmning av ventilationsluft och beredning 
av tappvarmvatten. 

Akviferlagret 

Brunnssystemet består av två "varma" och tre "kalla" brunnar vilka nedförts till 
mellan 10 och 30 meters djup i det underliggande grus- och sandmaterialet. Samtliga 
brunnar används för både uttag och återföring av grundvatten med en total 
installerad kapacitet av 110 1/s. De tre kalla brunnarna har placerats relativt nära 
varandra strax söder om kontorsbyggnaden och de båda varma brunnarna norr 
respektive söder därom. 
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De varma brunnarna kan ej vara i drift samtidigt varför endera den norra eller den 
södra varma brunnen används i kombination med en eller flera av de kalla 
brunnarna. Avståndet mellan den norra och den södra varma brunnen är ca 350 
meter och den utnyttjade akvifervolymen uppgår till ca 800 000 m3

. Samtliga 
grundvattenpumpar och styrventiler har placerats inomhus i kontorsbyggnadens 
energicentral. 

Figur 1 Akviferlagret med dess tre kalla och två varma brunnar. 

Funktionsbeskrivning 

Komfortky la produceras genom direkt värmeväxling med kallt grundvatten från 
akviferen. Kylan, som har en maximal effekt av ca 2 MW, distribueras till konvek
torer i undertaken och till kylbatterier för inkommande uteluft. Detvid kylningen av 
kontoret uppvärmda grundvattnet återförs till akviferen och bygger upp ett värmema
gasin med ungefär l 5°C temperatur inför uppvärmningssäsongen. 

Genom direkt värmeväxling med varmt grundvatten överförs lågtemperaturvärme till 
en cirkulationskrets i byggnaden. Cirkulationskretsen används för tillförsel ·av 
lågtemperaturvärme till värmepumpar och för förvärmning av inkommande ventila
tionsluft. Systemets totala värmeeffekt uppgår maximalt till ca 3 MW. 

Högtempererat värme för tappvarmvatten och eftervärmning av tilluft produceras 
med hjälp av tre värmepumpar med en sammanlagd effekt av 1,1 MW. För att skapa 
goda driftbetingelser för värmepumparna arbetar dessa mot ackumulatortankar. 
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Ventilationsluft 

tö~;;mare/ Ventil~tionsluft 
Y eftervarme 

Vatten 

,.◄ 

Ackumulatorer 

0( .. t 
3 Värempumpar 

Värme-

"71-:;;- m = .111. =//l . 

Figur 2 Principschema över energianläggningen 

Drifterfaren heter 

Uppföljning och utvärdering av anläggningens funktion har genomförts av AIB 
Anläggningsteknik AB och KTH, Institutionen för Vattenbyggnad, med stöd av 
Byggforskningsrådet. Utvärderingsprojekten behandlar dels driften av energian
läggningen och dels akviferlagrets funktion. 

SGI Varia 399



4 

Värmeproduktionen uppgick under 1989 till 3100 MWh varav 700 MWh producera
des i förvärmningen. Ky I produktionen var 3100 MWh och den totala elförbruk
ningen i energicentralen 1400 MWh. Kvoten mellan producerad och tillförd energi, 
det s k godhetstalet, uppgick under 1989 till ca 7,1. Detta innebär att anläggningen 
med en insats av 1 kWh elenergi i genomsnitt producerade 7, 1 kWh värme- och 
kylenergi. Godhetstalet har under de följande åren varierat mellan 6,9 och 7,5. Dessa 
variationer beror på meteorologiska variationer och utnyttjandegrad av byggnaden 
etc. 

Vid produktion av kyla och lågtemperaturvärme tillförs extern energi endast i form 
av el till grundvatten- och cirkulationspumparna varför energiproduktionskostnaden 
är låg vid dessa driftfall. Sommartid tillförs byggnaden huvudsakligen komfortkyla 
medan produktionen av värme via värmepumparna är liten. Godhetstalet blir då 
högre än under övriga delar av året och uppgår under juni och juli till ungefär 10. 

Utvärderingen har visat att driftkostnaden i 1989 års priser uppgick till ca 11 öre per 
kWh värme och kyla att jämföras med 18 öre per kWh för ett referenssystem med 
fjärrvärme och kylmaskiner. Härav utgör kostnaden för tillförd elenergi 7 respektive 
15 öre per producerad kWh. Beräknad anläggningskostnad för de båda systemen är 
ungefär densamma. 

Drifterfarenheterna är goda och visar att anläggningen har uppfyllt högt ställda krav 
avseende kapacitet, funktion och tillgänglighet, jft bifogade diagram. Den låga 
driftkostnaden leder till god totalekonomi för systemet. Konsekvenserna av eventu
ella framtida energikostnadsstegringar blir dessutom små eftersom energi kan produ
ceras med en låg förbrukning av köpt energi. 

Bilaga. Mätresultat från periden 1989-1992, (sex diagram). 
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Förvärmning VM04
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"'" LU FTVARMEPUMP MED HARlcVAR.HE-
LAGER \ LE~A - 5Ö~EJ2.l(Ö?l~ G, 

I Söderköping byggdes 1987 en värmepumpanläggning med uteluftkylare 
och markvärmelager i lera. Befintliga oljepannor fungerar som 
spetsvärmekälla. Oljepannorna har tidigare värmeförsörjt Ramundersko
lan och då skolan skulle byggas ut med en sporthall valdes att frångå 
ol jeeldning som huvudsaklig värmekälla. Energiprojektet har finansie
rats med experimentbyggnadslån från Byggforskningsrådet till Söder
köpings kommun. 

Syftet med experimentbyggnadsprojektet har bl.a. varit att undersöka 
om uteluftvärmepumpar kan göras effektivare och mer ekonomiska på vin
terhalvåret med hjälp av ett värmelager. Värmelagret konstruerades med 
en ny typ av värmeväxlare där installationsteknik för det s.k. dubbla 
U-röret utvecklades. 

I anslutning till experimentbyggnadsprojektet har ett mät- och utvär
deringsprojekt genomförts för att studera värmeteknisk, geoteknisk och 
byggnadsteknisk funktion samt det ekonomiska resultatet, vilket denna 
rapport redovisar. Mät- och utvärderingsprojektet har också finansie
rats av Byggforskningsrådet. 

Uppföljningen har pågått från 1987 till sommaren 1991. 

Anläggningsbeskrivning 

Anläggningen för värmeförsörjning består av 4 delar: 
- Uteluftkylare {Fläkt Svenska AB, 420 kW), 
- markvärmelager i lera, 
- värmepump (STAL VRP55E} och 
- oljepannor. 
Anläggningens energibehov är ca 2 500 MWh/år och effektbehovet är ca 
1 100 kW. 

Värmelagret består av 382 stycken dubbla U-rör till 18 meter under 
markytan. Lagrets volym är 36 000 m3 • Lagret laddas med maximalt 40 •c 
och töms med lägst 1 •c. 
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Sektion av markvärmeväxlare. 
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Värmelagret i plan. 

Installation av värmeväxlare 

Installationen genomfördes med en pålkran. Slangen fördes in i ett fo
derrör och trycktes därefter ner till erforderligt djup. Slangarna 
kopplades ihop i markytan. Vid tryckprovningeri visade det sig att 
kopplingarna ej höll tätt varför dessa togs bort och slangarna svetsa
des ihop. Isolering lades ut ovanpå en sandbädd och överst lades be
fintliga grusmassor så att ytan kan fungera som en parkeringsplats. 
Installationsarbetena gick mycket smidigt och pålkranens kapacitet 

användes väl då hela dess slaglängd, 18 meter utnyttjades. Kopplings
arbetena tog ca 10 % av arbetstiden i anspråk. 

Mätsystern 

Mätdata insamlas huvudsakligen med ett automatiskt mätsystem. Som kom
plement görs dagliga manuella avläsningar. Det automatiska mätsystemet 
består av en mätdator, mätstationer och mätgivare. Mätdata kan över
föras till SGI via telenätet. Aktuella mätdata kan även visas på en 
bildskärm vid mätdatorn. För att rationellt kunna följa upp ett 
projekt är en god tillgänglighet till mätdata viktig. 

Ett automatiskt mätsystem är också nödvändigt för att få tillräckligt 
med mätdata för att kunna genomföra en ordentlig utvärdering. Det har 
dock visat sig olämpligt att helt förlita sig på automatiska system då 
oförutsedda faktorer som ger avbrott i mätinsamlingen ibland uppstår. 
Värmemängdsmätarna har medfört mycket felsökningsarbeten. Någon mätare 
har varit olyckligt placerad och vid några mätare har temperaturdiffe
rensen varit mindre än planerat. Mätarna har således uteslutit små 
värmemängder vilka under en längre tidsperiod ändå blir väsentliga 
värmemängder. Det är väsentligt att alla driftsfall noga tänks igenom 
för att få underlag för val av mätare för mätuppföljning. 
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Anläggningens driftsfunktion 

Under de fyra år som anläggningen varit i drift har den fungerat väl. 
Cirkulat~onspumphaverier har inträffat men efter byte till en större 
pump har problemet lösts. Ursprungligen planerades att värrneinlagring 
och uttag skulle ske mellan vissa tidpunkter. Så har emellertid inte 
,skett utan vaktmästarna har själva kunnat avgöra när det varit dags 
för byte mellan olika driftsfall. Denna manuella driftsstrategi har 
lett till ett bättre utnyttjande av anläggningen. 

Det energitekniska mätprogramrnet har delats upp i tre områden och be
skriver värmepumparnas och lagrets prestanda samt övriga energiteknis
ka data. Det totala systemets årsrnedelvärrnefaktor som är 1,7 är mindre 
än projekterat vilket delvis beror på felaktiga förutsättningar vid 
projekteringen. Värmepumparnas årsrnedelvärrnefaktor är ca 2,6. Den 
stora skillnaden mellan värmepumparnas och systemets värrnefaktor 
speglar ett komplext energisystern där kringutrustning förbrukar mycket 
energi. 

Värrnelagret har aldrig tömts helt vilket beror på onormalt varma vint
rar. Inlagringseffekten ligger i juni kring 400 kW och sjunker succes
sivt med ökande lagertemperatur till 70 kW i oktober. Inlagringseffek
ten i juni är ca 60 W/m värmeväxlare eller 15 W/m slang. 

Knappt 1 800 MWh/år har värmepurnpanläggningen levererat till förbruka
ren. För ett normalår är projekterat värde 2 050 MWh. Oljeförbrukning
en har reducerats med 80 %. enligt projekterat mål vilket också 
innebär att miljöbelastningen minskat i samma omfattning. Olja står 
för 19 %av energiförbrukningen, uteluft för 15 %. värrnelager för 36 % 
och el för 30 %. 

Termisk responstest av värrnelager 

En termisk responstest av värmelagret har utförts. Responstestet 
omfattar ca 7 veckor med i huvudsak veckovis konstant tillförd effekt. 
Fluid- och marktemperatur samt fluidflöde har uppmätts. 

Responstestet har utvärderats med hjälp av en detaljerad numerisk 
modell. Modellen förutsätter att värmetransporten i leran sker genom 
värmeledning. Ett inledande känslighetsanalys visar att den mest bety
delsefulla osäkerheten gäller lagrets begynnelsetemperatur, lagrets 
värmeledningsförmåga och U-rörens skänkelavstånd. 

Överensstämmelsen mellan uppmätt och beräknad värrnebalans är god för 
de fall då begynnelsetemperatur och värmeledningsförmåga ligger 
närmast uppskattade värden. Osäkerheten i beräknad värrnebalans bedöms 

vara maximalt 10 %. 

Resultatet av den termiska responstestet är att enklare dirnensione
ringsprograrn för förstudier och förprojekteringar kan utvecklas med 
tillräcklig noggrannhet. Det är också värdefullt att utveckla metod 
för insiturnätning av värmeledningsförmågan. Slutligen är en installa
tionsmetod som "garanterar" ett visst skänkelavstånd också betydelse

full. 
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SLUTSATSER 
1. Om värmelager ska kunna vara ekonomiskt motiverbara bör värmepumpen 
användas antingen vid inlagring eller vid värmeuttag men ej för både 
inlagring och uttag. 

2. Det är betydelsefullt att fastställa den högsta temperatur som kan 
tillåtas vid värmelagring i lera med hänsyn till geotekniska konse
kvenser för att det ska vara möjligt att avgöra nyttan av sådana 
lager. 

3. Kulvertkostnaderna är stora. Teknikutveckling med plöjning av 
kulvert kan vara ett sätt att sänka kostnaderna. 

4. Kostnaderna för lagret bedöms kunna minskas väsentligt, bla med 
hjälp av ny metodik där slangen installeras "skarvlös". 

5. Utvärderingsprojektet har ej kunnat visa om uteluftkylaren gene
rellt blir mer ekonomisk då ett värmelager ansluts till systemet. Det 
bedöms dock krävas relativt stora skillnader i energikostnad mellan 
sommar och vinter, lägre lagerkostnad samt att värmepumpen inte 
används för både inlagring och uttag av värme. 

6. Miljöförhållandena har förbättrats genom att oljeförbrukningen har 
minskat med ca 200 m3 per år. Denna minskning ska vägas mot att ca 20 
liter freon (R12) släpps ut varje år. Idag finns dock betydligt miljö
vänligare freoner. 

7. Den geotekniska påverkan av temperaturhöjning och temperaturcykling 
består huvudsakligen av måttliga sättningar av markytan. Portrycken 
förändras med aktuell lagertemperatur. Påverkan utanför lagret är 
knappt märkbar. Ett värmelager med temperatur upp till 40 °c bör kunna 
placeras på de flesta ställen utan att medföra skador på bebyggelse mm 
(obs punkt 8). 

8. Eftersom förändringar i jord sker mycket långsamt ger tre års 
utvärdering av den geotekniska påverkan inte tillräckligt underlag 
för definitiva slutsatser. 

9. Vid dimensionering av ett värmelager har jordens värmeledningsför
måga, avståndet mellan skänklarna på U-rören och markens begynnelse
temperatur stor betydelse för överensstämmelsen mellan simulering och 

verkligt utfall. 

Att kunna bedöma eller mäta värmeledningsförmågan i marken på aktuell 

plats för ett lager är därför väsentlig. 

Vid installationen av U-rören är det viktigt att projekterat avstånd 
kan erhållas. Antingen måste skänkelavståndet "garanteras" med en 
tillförlitlig metod för installation eller att skänkelavståndet i ef
terhand kan kontrolleras och antalet värmeväxlare justeras med avseen

de på installationsresultatet. 

10. Det simuleringsprogram (Markvärmegruppen i Lund, DST) som använts 
för detaljprojektering av lagret har tillräcklig noggrannhet. Program
met förutsätter att värmen överförs rent konduktivt. Eftersom simule
ringarna stämmer mycket bra överens med lagrets kapacitet kan be
kräftas att värmeöverföringen enbart är av konduktiv art. Begränsning
en är snarare antagna ingångsdata avseende jordens egenskaper. 

Det.krävs däremot relativt stor arbetsinsats för att simulera ett 
värmelager, vilket kan vara befogat vid en detaljprojektering. För 
enklare studier typ förstudie och förprojektering finns det däremot 
behov av utveckling av enklare simuleringsprogram. 
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I, 

Isolerat lock 

Jordtäckning 

Mark-PVC duk 

Vinkelelement 

Figur 1. Sektion genom beskrivet gropmagasin för värmelagring. 
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Figur 6.1 

Energiförlust och medeltemperatur under avsvalningsförloppet. 
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STUDSVIK Bilaga 2 

Kostnadsberäkning för ~ropmagasin med 

· stålliner 

Homent Spec kost Sort Hängd Sort Tot l:ostn Hängd Sort Tot kostn Hängd Sort Tot l:ostn 
10000 20000 L.0000 

Etablering 
Schakt 25 l:r/m3 4500 m3 

100000 
112500 9000 m3 

100000 
225000 18000 m3 

100000 
L.50000 

Fyllning 45 l:r/m3 4500 m3 202500 9000 m3 405000 18000 m3 810000 

Dränering 
Hur 

30 kr/m2 
1400 l:r/m3 

1150 m2 
144 m3 

34500 
201600 

1950 ll'2 
187 m3 

58500 
261800 

2860 m2 
274 m3 

85800 
383600 

Sprutbetong 100 l:r/m2 1150 m2 115000 1950 m2 195000 2860 m2 286000 

Sidoisol 1000 l:r/m3 320 m3 320000 L.16 m3 416000 532 m3 532000 

Bottenplatta 1400 l:r/m3 50 m3 70000 100 m2 140000 336 m2 470400 

Pelar fundam 4000 l:r/st 9 st 36000 16 st 64000 36 st 144000 

Liner 460 kr/m2 2200 m2 1012000 3672 m2 1435752 7288 m2 2514360 

Loci: 700 l:r/m2 1600 m2 1120000 2704 m2 1892800 5776 m2 4043200 

Pelare 4000 l:r/st 9 st 36000 16 st 64000 36 st 144000 

Rörinstal l 5 kr/m3 10000 m3 50000 20000 m3 100000 40000 m3 200000 

St.mna 3410100 5357852 10163360 

Projektering 0,10 341010 535785,20 1016336 
Proj ledning 0, 10 341010 535785,20 1016336 
Oförutsett 0,10 341010 535785,20 1016336 

Totalt 4433130 6965208 13212368 

l:1Jh 580000 116C2CO 232C-S00 
Kostn/1:wh 7,64 6,00 5,69 
Kostn/m3 443,31 348,26 330,31 
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GROPVARMELAGER MALUNG 

SLUTSATSER 

- Rostfritt utgör ett utsökt linermaterial 

- Den framtagna läggningsmetoden innebär en 
långtgående prefabricering av linerelement 

- Liningsmetoden skapar goda förutsättningar för 
läcksökningen 

- Sprutbetongen ger ett bra underlag för 
plåtmonteringen 

- Fast lock ökar användningsmöjligheten och 
säkerheten för lagret 

- Sättningar eller läckage ligger på försumbar 
nivå 

- Kostnader förväntas ligga under 400 kr/m3 för 
större lager 
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DEMONSTRATIONSANLÄGGNING 

• MÅL2MALi 
Värmelager av typ gropEffektiva, långa plats
magasin med metallinerbyggda högtemperatur
för temperaturer upp tillsolfångare 
ca95°C 

•
SLUTMAL 
Enkel systemlösning 
för anslutning till 
gruppcentraler 

MALUNGSHEM - STUDSVIK 
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SOLVARMEANLAGGNING MED GROPLAGER I 
MORÄNMARK- erfarenheter från en 
anläggning i Malung 

Heimo Zinko 

Fjärrvärmeutveckling FVU AB 

17 april 1993 
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Solfångarna Platsbyggd solfångare 

• Solfångarna har utvecklats 
av Finsun Energi i samarbete 
med Vattenfall. 

• Solfångarna byggs färdiga på 
platsen och hissas upp till rätt 
lutning efter avslutat montage. 

• Platsbygge innebär låga krav 
på markförhållanden och 
transportväg till området. 

• Solfångarna är konstruerade 
för arbetstemperaturer upp 
till 95°C. 
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RADICAL IMPROVEMENT OF LARGE 
CQLLECTOR FIELDS 

Mikael Bergkvist. Bengl Hellström. Ewa Wllckelgård Uppsala University, Uppsala. Swcden 

Mats Rönnelid College of Borlänge. Borlänge Swcden 

Werner Platzer Frauenhofer Institute, Frciburg Gennany 

Bengt Jönsson. Bengt Percrs, Björn Karlsson Vattenfall Utv. AB, Älvkarleby Swedcn 

ABSTRACT 

A program for improvements of large area collector fields is presented. This program 

includes all components of the collector; selective absorber, transparent insulation, glazing 

and interna! or externa! reflectors. Some system aspects are analysed as weU. Preliminary 

results show that improvements of the collector box may increase the annual heat delivery 

from 350 kWh/m2 to 450-500 kWh/m2• lntroduction of booster mirrors between the collector 

rows will further increase the annual output by 100-150 kWh/m2• Ifall improvements are 

made, field efficiency should increase by at least 50% 

1. OPTICAL KFFICIENCY OF A COLLECTOR FIELD WITH REFLECTORS 

The first figure illustrates the principal geometry of a collector field. Only 25% of the ground 

area is covered by collectors and the ratio of ground to collector area is 2.5: 1. The field is 

designed so that interna! shadowing is avoided from March 1. This means that <luring higher 

solar heights a large part of the irradiance falls on the ground between the collectors. 

Fig.1. The principle geometry of a collector field. The positions of possible flator curved 

booster mirrors are dashed. 
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Fig.2. Optical acccptance of a field as a function of the solar height in a plane given by the 

collector glazing and the normal to the glazing. 

This effect is revealed by the second figure; it shows that during noon at midsummer (when 

h=52.5°) the acceptance of the field is as low as 0.5, i.e. only half of the irradiance is received 

by the collectors. 

In order to analyse the importance of the optical acceptance given in figure 2, the angular 

distribution of the annual irradiation of a south directed field is derived and presented in 

figure 3. The solar height given here is thc anglc bctween the south horizontal axis and the 

projcction of the solar vector on the plane drawn by the south and vertical axes. As a result, 

the component of the solar radiation which comes in an east-west direction and parallel to the 

collectors is neglected (since it does non contribute to the irradiance on the collectors). 

200 150 100 50 
kNh/a 1 

Fig.3. The distribution of the annual irradiation over the effective solar heights. 

Introduction of flator curved booster mirrors bctween the rows will improve the optical 

acceptance according to figure 2, thereby increasing annual output according to figure 4. If 

the collector tilt is changcd to 55° and a compound parabolic rcflcctor is introduccd, the 

annual performance is estimated to increase by 50 %. 
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Fig.4. The increase on annual heat production by adding plane or cpc mirrors of different 

widths, relative to the height of the cover glass, between the rows. 

2. ANTI REFLECTION OF COVER GLASS 

Glass samples were anti reflection treated by dipping in teflon solution or etching in flousilic 

acid. The results showed that the teflon dipping increased the solar transmittance by up to 

2.3% while the acid etching increased the solar transmittance up to 5.5%. A number of 

samples were mounted in a solar collector mode! situated on the roof of the Älvkarleby 

laboratory. This meant that the glass samples were exposed to the same climate and 

temperature cycling as that of an ordinary collector under stagnation conditions. The outdoor 

testing started during the sumrner of 1983 and was concluded seven years later, in September 

1990. The rcsulL~ of thc long-tcrm testing are depicted in figure 5. Il is shown that the acid 

etched glass still has a 4-5% higher solar transmittance than ordinary glass, even after 6 years 

of outdoor testing. 
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Fig.5. Angular dependence of the specular solar _transmittance of aged samples. 
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The apparently long-term stable 5% increase of the solar transmittance corresponds toa 10% 

or 30 kWh/m2 annual increase. The major problem associated with the methods of this section 

is the dangerous nature of the acids involved in the etching procedure. 

3. SELECTIVE ABSORBERS 

The performance of the absorber is basically determined by its thermal emittance, solar 

absorptance, fin efficiency and long-term stability. Our efforts have been concentrated on 

increasing the solar absorptance and decreasing the thermal emittance of the anodised and 

nickel pigmented aluminium absorber. The results show that the solar absorptance is limited 

by an interference maximum of the reflectance at the wavelength of ').;=. 1.5 µm and the 

thermal emittance is enhanced by the radiation emitted from the aluminium oxide layer with 

a wavelength of about ').;=.10 µm. The thermal emittance can be supressed by making the 

surface oxide thinner, while the absorptance and the emittance will increase with increased 

surface roughness. This last effect is clearly seen in figure 6. The rougher surfaces smear out 

the reflectance maximum and increases the solar absorptance, but also decrease the long 

wavelength reflectance, thereby increasing the emittance. 
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Fig.6. Spectral reflectance for anodised and pigmented aluminium surfaces of different 

surface roughness. 

This means that we basically can control the processcs which detcrminc the solar optical 

properties of this surface. We want to prepare a relatively rough surface with a thin anodised 

layer. However, this combination is generally difficult and further the long term stability of 

thin layers has yet to be proven. 
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4. TRANSPARENT INSULA TION 

The flat plate high temperature collectors today are equipped with teflon film between the 

glass cover and the absorber. If this film is replaced by a more effective transparent insulation 

material (TIM), then the collector thermal losses can be ·adically decreased. The influence of 

the TIM is determined by its solar transmittance and heat-loss suppression. Figure 7 shows 

how the annually produced heat from a field depends upon operating temperature. At an 

operating temperature of 70°C introduction of honeycomb instead of flat teflon increases the 

annual output from the collectors by 50-80 kWh/m2, corresponding to 15-25%. 
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Fig.7. Annually delivered heat from collectors equipped with flat teflon or honeycombs of 

different thicknesses. 

The general challenge of transparent insulation is the development of materials which can 

withstand the high stagnation temperatures or to find techniques which decrease the 

stagnation temperature without lowering the efficiency at the operating temperature. This 

implies that the TIM Iikely needs to be teflon or glass. 

An alternative to TIM (for decreasing the heat loss) is to minimise the hot absorber area by 

introducing interna! reflectors within the collector. A combination of interna! reflectors and 

teflon films seem give a heatloss suppression comparable to that of a thin honeycomb. 

SGI Varia 399



5. SYSTEM ASPECTS AND CONCLUSIONS 

The large area collectors are constructed oftypically 14-16 absorber strips aligned in an east

west direction. The cold fluid is fed into the bottom 7-8 strips and flow parallel to the other 

end of the collector. Then the fluid comes back through the upper 7-8 strips. Typically, the 

inlet temperatures are 50°C and the outlet temperatures are 90°C. This obviously means that 

higher operating temperatures will be reached in the upper portion of the collector. During 

stagnation, connective effects will give substantially higher temperatures in the top than in the 

bottom of the collector. This will result in severe stagnation problems in the upper part of the 

transparent insulation. 

However, if the collector is designed according to figure 8, with fluid inlet in the top of the 

collector and with honeycomb insulation only in the bottom portion of the collector, the 

stagnation problems could be reduced. During operation, the honeycomb will suppress the 

heatlosses from the hot part of the collector; while during stagnation, the high temperatures 

will occur where the collector is equipped with temperature stable teflon. If the collector is 

designed properly its efficiency will be comparable to that of a complete honeycomb 

collcctor. The high solar transmittance of teflon will offset the larger heat loss coefficient at 

the low operating temperatures which occur in the bottom of the collector. Further, the high 

cost of honeycombs makes it worthwhile to minirnise the use of this material. The increased 

complexity caused from mixing two types of transparent insulation is, however, a negative 

fäet which would tend to increase the cost of construction. 

A detailed and planned program for increasing the pcrformance of !arge field is carried out. 

The results of laboratory measurements and simulations indicate that the improvement of 

individual collector components will result in a substantial improvement in collector field 

efficiency. The importance of improving the optical acceptance by introduction of reflectors 

is stressed. The increased performance of the collectors has a tendency to enlarge the 

temperature problems during stagnation. More effort needs to be directed towards solving the 

problems associated with stagnation temperature. 

Fig.8. A collector with water inlet in the top and equipped with a honeycomb in the bottom. 
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Bernt Bäckström 

Chalmers Teknikpark 
412 88 Göteborg 

Tel 031 772 42 26 
Fax 031 41 80 56 

MILJÖVÄNLIG LOKAL PRODUKTION AV VÄRME OCH KYLA 

Temadag i Linköping 1993-04-22 

MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMPTEKNIK 

INLEDNING 

Sverige har som bekant under de senaste ca 20 åren blivit ett 
ledande "värmepumpland". En tidig orsak härtill var en tämligen 
allmänt utbredd önskan att minska det stora oljeberoendet, som 
givetvis accentuerades av de sk oljekriserna under 1970-talet. 
Tillgången på elkraft var god och prisrelationen olja/el var 
till fördel för värmepumpar. 

Kyltekniken - grunden för värmepumptekniken - är ett "smalt" 
teknikområde med relativt få verkligt kunniga företrädare. 
Basen för en snabb och kraftig expansion var därför inte den 
bästa. Till detta kom en del för värmepumpar specifika 
problemområden där erfarenheter mer eller mindre saknades. 

Betydande insatser gjordes från både staten och näringslivet. 
Sökandet efter bl a lämpliga värmekällor och applikations
möjligheter ledde ibland till något egendomliga resultat men 
kunnandet blev efterhand bättre. 

GRUNDER 

Det som i grunden gör värmepumptekniken intressant är som 
bekant att den kan utnyttjas för att på ett energieffektivt 
sätt "pumpa upp" värme från en låg till en hög och därmed 
användbar temperatur. Effektiviteten är i hög grad beroende av 
temperaturlyftet och en viss anläggnings kapacitet avtar med 
värmekällans - den kalla sidans - temperaturnivå. 
(Se diagram) 

Det torde också vid det här laget vara väl känt att värmepumpar 
kräver relativt höga anläggningskostnader jämfört med andra 
typer av energi-omvandlare. 

Dessa grundläggande förhållanden liksom värmekällans och 
värmesänkans eventuellt varierande temperaturer måste givetvis 
nogsamt beaktas vid val av anläggningstyp, utformning och 
dimensionering. 
(Se diagram) 
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Den högsta temperatur, som kan uppnås på den varma sidan, beror 
av arbetsmediets - köldmediets - fysikaliska egenskaper, 
arbetsprocessen och vissa komponenters 11 värmetålighet 11 

• 

Följande värden gäller för några vanliga medier: 

MEDIUM MÄTTNINGSTEMPERATUR i °C 

p = 25 bar p= 40 bar 

R12 84 110 

R22 62 85 

R717 (ammoniak) 59 78 

R152a 83 105 

R134a 78 

R290 (propan) 68 93 

TILLÄMPNINGAR - TYPER 

Innan värmepumpen på 1970-talet blev mer allmänt känd och 
tillämpad gjordes enstaka installationer i Sverige. Gamla 
exempel finns från industrin och andra områden där 
förutsättningar fanns trots de vanligen mycket låga 
bränslepriserna. 

Ibland var det fråga om kylanläggningar, som utfördes så att de 
alternativt kunde drivas som värmepumpar. Ett sådant exempel 
från mitten av 1960-talet finns på östra sjukhuset i Göteborg 
där klimatkylanläggningen utformades så att den under 
eldningssäsongen kunde "pumpa över" värme från frånluften till 
tilluften. 

När värmepumparna mer på allvar började introduceras så kom 
tidigt den sk markvärmepumpen för småhus och detta initiativ av 
en svensk tillverkare bidrog säkerligen i hög grad till att 
typen finns i ett ganska stort antal. Tanken bakom konceptet 
var att man med hjälp av en ganska rikligt dimensionerad 
horisontell rörslinga på ca en meters djup under markytan 
skulle komma åt en värmekälla med ganska konstant temperatur. 
Denna värmepumptyp var avsedd att anslutas till radiatorsystem 
i befintliga villor och i många fall kunde den göras 
"heltäckande" - sk monovalent - dvs den vanligen befintliga 
oljepannan fick stå kvar enbart som en haverireserv. 

Samma typ av aggregat - köldbärare/vatten - kunde givetvis 
också utnyttjas för sk vertikala jordvärmesystem eller för 
indirekt upptagning av värme från uteluft eller andra 
värmekällor. Ovannämnda värmepumptyp är - liksom det helt 
övervägande antalet av alla övriga i Sverige - försedd med 
elmotordriven kompressor. 
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Det enda undantaget härifrån är 9 stycken stora värmedrivna 
absorptionsaggregat, som samtliga är anslutna till 
fjärrvärmenät och används för att nyttiggöra spillvärme dels i 
rökgaser från avfallsförbränning dels från industriprocesser. 
Dessa är alla av japansk tillverkning och svensk industri har 
här inte visat något intresse medan ett finskt företag kan 
erbjuda anläggningar av varierande typ och storlek. 

En annan typ av värmepump, som arbetar med kompression men utan 
inblandning av främmande medier, är sk 11 ångkompression 11 där man 
med hjälp av en kompressor vid tex indunstning höjer den 
avkokade ångans tryck och låter den kondensera vid en så hög 
temperatur att värmet kan återföras till processen. Mycket god 
driftekonomi kan uppnås men det krävs kompressorer för stora 
volymflöden. 

Efterhand översvämmades den normala värmepumpmarknaden av ett 
otal typer av aggregat av mer eller mindre lyckad utformning. 

Det visade sig också snart att uteluft trots vårt relativt 
kalla klimat kunde bli en använbar värmekälla och utnyttjas 
idag för både större och mindre anläggningar. Luft/luft
värmepumpar för småhus och liknande objekt är en välkänd 
produkt, som under flera år har haft en betydande marknad i 
Sverige. 5 - 6 000 enheter per år har sålts under de två 
senaste åren trots att dessa egentligen inte är särskilt väl 
lämpade för vårt klimat och vanligen förekommande 
planlösningar. Det konkurrenskraftiga priset på denna typ av 
enheter - en typisk massprodukt - är givetvis av betydelse. 

Den sk frånluftsvärmepumpen har utvecklats i Sverige och torde 
inte kräva någon närmare presentation. Den lär installeras i ca 
40 % av alla nya småhus och grundkonceptet är förnuftigt. 

En mycket stor del av fjärrvärmenäten är idag försedda med 
stora värmepumpaggregat - de största med turbokompressorer och 
de medelstora med skruvkompressorer. En vanlig värmekälla är 
här renat avloppsvatten men industriell spillvärme och en rad 
andra värmekällor utnyttjas också. Det kan konstateras att 
sedan några år tillbaka kommer det mer värme (energi) till 
fjärrvärmenäten från värmepumpar än från oljepannor. 

I sammanhanget må nämnas att införandet av stora turbomaskiner 
i fjärrvärmenät kraftigt kom att påverkas av ett svenskt 
företag - dåvarande ASEA STAL - som utan kylteknisk erfarenhet 
bestämde sig för att gå in på och täcka en stor del av denna 
intressanta men relativt begränsade marknad. 

I kompressorvärmepumpar med måttliga krav på hög avgivnings
temperatur används ofta köldmediet R22 medan Rl2 måste 
tillgripas vid högre temperaturkrav exempelvis för de flesta 
fjärrvärmenät. Mediet Rl2 skall nu efterhand ersättas av 
miljöskäl och det är ett betydande problem att finna ersättare. 

I de ovannämnda absorptionsvärmepumparna används genomgående 
LiBr/vatten som arbetsmedium. 
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MILJöFRAGOR 

De miljömässiga för- och nackdelarna med värmepumpar är 
sammanfattnigsvis följande. 

Fördelar: Minskade utsläpp av växthusgaser och försurande 
ämnen genom hög "totalverkningsgrad 11 

• 

Nackdelar: Globalt - köldmediernas negativa påverkan på 
ozonskikt och växthuseffekt vid läckage 

Lokalt - köldmediers och köldbärarers påverkan på 
hälsa och närmiljö vid hantering och läckage. 

Konklusion: Värmepumparnas miljömässiga fördelar överväger 
redan idag och kan ytterligare ökas genom övergång 
till mindre skadliga medier och/eller åtgärder för 
minskade utsläpp. 

Det bör här nämnas att när värmepumpar på allvar började 
diskuteras och införas i landet så var dagens "freondebatt" 
fortfarande okänd. Den föregicks av en diskussion om riskerna 
ur arbetsmiljösynpunkt dvs det lokala problemet med stora 
mängder av exempelvis R12, som fanns i anläggningar hanterade 
av drift-personal utan kylteknisk erfarenhet. Forskare hade 
pekat på att långtidsexponering kunde leda till vissa bestående 
men. Risken för kvävning till följd av att "Freon" är tyngre än 
och därigenom kan tränga undan luften i en lokal var också 
känd. 

Under 1980-talet aktualiserades problemet med CFC-mediernas 
skadliga inverkan på ozonskiktet vilket bl a år 1987 ledde till 
det sk Montreal-protokollet, som är en internationell 
överenskommelse om att begränsa utsläppen av sådana ämnen. 
Något senare framhölls att dessa ämnen också ger ett betydande 
bidrag till växthuseffekten och det ansågs på vissa håll att 
detta problem kanske var det allra viktigaste. 

Några i sammanhanget viktiga data framgår av tabellen nedan. 

ÄMNE OZONFAKTOR 
(ODP) 

VÄXTHUSEFFEKT 
RELATIVT CO2 

CFC 
CFC 
CFC 

11 
12 
114 

1 
1 
0,7 

1 
4 
5 

500 
500 
850 

HCFC 
HCFC 

22 
142b 

0,05 
0,06 

510 
540 

HFC 
HFC 

134a 
152a 

0 
0 

420 
47 

R 290 
R 717 

(propan) 
(ammoniak) 

0 
0 

0 
0 
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Av värdena framgår bl a att CFC-gruppen är ofördelaktig. 
CFC 12 är vanligt i allehanda kylanläggningar och fn svårt att 
ersätta i stora värmepumpar pga där önskade temperaturer. 
134a har förts fram som en lösning vilket kan ifrågasättas. 
152a och propan synes vara utmärkta men är tyvärr brännbara. 
Ammoniak har också sina begränsningar. 

Det bör här understrykas att olägenheterna uppstår först om 
medierna läcker ut! Fullständiga garantier för att detta aldrig 
sker kan givetvis inte lämnas men förutsättningarna för läckage 
beror i hög grad av anläggningarnas utformning och skötsel. 

Ovan nämndes att värmepumpar, som ersätter förbränning av 
fossila bränslen, har stora fördelar med tanke på växthus
effekten. Detta gäller även om arbetsmedierna i och för sig har 
negativ inverkan på denna. 

Sammanställningen nedan visar en jämförelse av olika typer av 
energiomvandlare. 

ENERGI OMVANDLARE VERKNINGSGRAD kg C02/kWh 
% nyttig värme 
av prim energi 

Elvärme (Tyskland) 35 0,55 

Oljepanna 80 0,29 

Gaspanna 80 0,21 

Gaspanna (kondenserande) 95 0,19 

Eldriven värmepump (Tyskland) 110 0,14 0,22 

Eldriven värmepump (Sverige) 
(olja) 
Gasmotordriven värmepump 

2-300 

150 

- 0,29 

0,12 

Gaseldad absorptionsvärmepump 130 0,17 

Värdena ovan är delvis hämtade ur EG-kommissionens skrift 
"Heat Pumps - an option for an energy efficient and clean 
society" 

En bedömning av hur R12-läckage kan antas påverka 
växthuseffekten kan göras enligt följande: 

Fyllning 1 kg Rl2/kW värme 

Läckage 4 % av fyllningen per år= 0,04 kg/år,kW 

Drifttid 4 000 h/år. 
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Med ovan antagna värden erhålles 4 000/0,04 = 100 000 
kWh/kg Rl2 och 1 kg Rl2 ger en växthuseffekt motsvarande 4 500 
kg koldioxid. Detta innebär att en R12-värmepump med ovan 
antagna läckage har en påverkan motsvarande 4 500/100 000 = 
0,045 kg CO2/kWh, som kan jämföras med värdena ovan. 

Det betyder också att en eldriven värmepump i Sverige, som 
ersätter oljeeldning, minskar koldioxidutsläppen med 0,25 
kg/kWh värme trots att höga värden på fyllningsmängd och 
läckage antagits medan elvärme, som ersätter olja, kan minska 
koldioxiden med ca 0,1 kg/kWh. 

Till detta kommer fördelarna av minskade utsläpp av stoft och 
försurande komponenter jämfört med eldning. 

SLUTORD 

* VÄRMEPUMPAR är redan nu MILJÖVÄNLIGA och kan göras ännu 
bättre! 

* Det finns idag inga tillräckligt klara motiv för att av 
"miljöskäl" stoppa väl fungerande värmepumpar i Sverige 
- även om de arbetar med R12. 
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Värmelagring 

Marti Lehtmets, Statens geotekniska institut (SGI), 581 01 Linköping. 

SAMMANFATTNING 

För att solvärme skall kunna bidra till uppvärmning under hela året måste distributionsle
det kombineras med ett vännelager. Idag är ett sådant system i allmänhet tekniskt genom
förbart men ej ekonomiskt i jämförelse med andra uppvärmningsalternativ. Med en mål
medveten utveckling av lagerteknik bedöms det finnas förutsättningar för att solvärmesys
tem i kombination me vännelager ska bli konkurrenskraftiga. 

INLEDNING 

V arföi" värg elagdng? 
Solvärme produceras i regel när efterfrågan är som lägst. Värmen från solen måste därför 
kunna flyttas i ·den. Gen m att använda ett vännelager kan värmen magasineras olika 
lång tid för att utnyttjas när behovet föreligger. 

Flera sol ärmeanläggningar finns både i Sverige och utomlands. De flesta anläggningar 
fungerar tekniskt men med dålig lönsamhet jämfört med traditionella uppvärmningsalter
nativ. 

Mindre värmelager i vattentankar är redan kommersiella. Ett antal stora solvärmelager 
finns byggda, bland ann at i Sverige. Ännu återstår emellertid tekniska och ekonomiska 
problem att lösa för att få en lyckad helhetslösning. Nyckelproblemen är svårigheterna att 
anpassa systemen till höga temperaturer samt för höga investeringskostnader i kombination 
med låga energipriser. 

Med en målmedveten utveckling av solvärmetekniken finns förutsättningar för att syste
men skall bli konkurrenskraftiga. Idag är det dock miljö- och resursskälen som motiverar 
en satsning på en ny teknik - SOLVÄRMETEKNIKEN. 

PLANERINGSARBETE 

Hur berö jag I ·· 11spla ue e ller arkitekt? 
Som arkitekt kommer du tidigt in i byggprocessen. I det tidiga planeringsstadiet har du 
möjlighet att föreslå lösningar som tar tillvara på solvärmen. I detta tidiga skede måste rätt 
mark reserveras för rätt ändamål. I ett senare skede när en solvärmeanläggning är beslutad 
påverkar du detaljplaceringen av hus, solfångare och värmelager så att solvärmen kan 
utnyttjas optimalt. 

1 
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Värmelagret skall placeras centralt inom bostadsområdet och samtidigt vara estetiskt, 
säkert för omkringboende samt orsaka minsta möjliga miljöbelastning. För att du skall 
klara av ditt arbete på bästa sätt bör du också känna till andra tekniska och ekonomiska 
aspekter som styr valet av bästa möjliga värmelager. 

TEKNIK 

Hur lagras värme? 
Värme kan lagras olika lång tid. Man särskiljer korttidslagring frän långtidslagring eller 
säsongslagring. Gränen mellan kort- och långtidslagring är flytande. Vid korttidslagring 
lagras värmen under några timmar upp till någon vecka. Lagret omsätts (laddas/töms) 
därför flera gånger per är. Långtidslagring innebär oftast att värme lagras en gäng per är, 
där solvärme frän sommaren används under vintern. 

I de lager som är av intresse för lagring av värme utnyttjas antingen vatten eller själva 
marken som lagringsmedium. Varje mediums förmåga att lagra värme uttrycks i dess 
värmekapacitivitet. Vatten har hög värmekapacitivitet. För ett givet energibehov blir därför 
ett vattenlager alltid två till tre gånger mindre än ett motsvarande marklager. 

Vid korttidslagring används alltid ett vattenlager. Vid säsongslagring kan båda lagertyper
na komma i fråga 

Vilket värmelager skall jag välja? 
Nästan alltid finns det en förutsättning för att bygga ett värmelager. Olika värmelager har 
dock olika tekniska och ekonomiska möjligheter att på ett lyckat sätt passa in i ett specifikt 
objekt. 

Geologin är en viktig ingångsparameter för hur man kan bygga ett värmelager. Oavsett om 
lagret förläggs inom- eller utomhus måste marken ha förmåga att bära lasten frän lagret. 
Geotekniska förhållanden måste också medge möjligheterna att kunna bygga värmelagret. 
Olika värmelager placeras olika i terrängen och förutsätter därför olika geologi. 

Ett värmelager kan bestå av en tank, en grop, ett bergrum, en reservoar eller en jordvolym. 
De tre första lagertyperna är exempel på vattenlager. Reservoaren, eller akviferen är en 
kombination mellan vatten- och marklager. Jordvolymen är ett rent marklager. 

• En TANK kan tillverkas av stål eller plåt. Ståltankar används idag kommersiellt som 
korttidslager. Den tekniska tillförlitligheten är god samtidigt som priset är högt. 

• Ett GROPVÄRMELAGER består av en anlagd grop med lock i jord eller berg. Ett 
gropvärmelager kan förläggas ovan, omkring eller helt under markytan. 

• Ett BERGRUMSVÄRMELAGER består av en utsprängd innesluten bergvolym, ofta 
tidigare utnyttjad i andra sammanhang. 

• Ett AKVIFERVÄRMELAGER består av ett naturligt grundvattenmagasin. Värmelag
ringen sker dels i grundvattnet, dels i det fasta materialet Gordkorn). 
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• Ett MARKV ÄRMELAGER utnuttjar jord eller berg som lagringsmedium. Ett jord.för
lagt rörsystem värmeväxlar vännen via en vännebärande fluid. 

BLOCKFYLLDA BERGRUM OCH 
GROPAR. 

BEFINTLIGA ÖPPJlINGAR - GRUVOR, 
TUNNLAR OCH TAKTER. 

,ÖPPNA UTSPRÄNGDA BERGRUM. --- / / 

BORRHALsLAGERIBERG. 

AKVIFERER. 

Figur 1. Olika lagringssystem. 

Vad måste jag tänka på 
Ett solvärmebaserat system med korttidslager täcker storleksordningen 10% av det årliga 
värmebehovet. 

Värmebehovet för ett bostadshus varierar under året huvudsakligen med utetemperaturen. 
En solvärmebaserad anläggning dimensioneras normalt för att täcka 75% av värmebehovet 
vid säsongslagring. Resterande 25% täcks med en spetslastkälla till exempel biobränsle. 
Solvärmen kan delvis levereras direkt till förbrukaren, varför lagringsbehovet (netto) per 
säsong motsvarar 50% av totala värmebehovet. 
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Vänneförlusterna är ofta stora från ett vännelager, speciellt vid långtidslagring. De relativa 
lagerförlusterna minskar med lägre lagertemperatur, större lagervolym, flera lageromsätt
ningar samt tjockare isolering. De relativa lagerförlusterna vid säsongslagring är av stor
leksordningen 25%. Det verkliga lagringsbehovet är sålunda 25% större än lagringsbeho
vet baserat på vännebehovet (netto). 

För att minska de relativa lagerförlusterna samt för att vinna skalfördelar måste ett vänne
lager för säsongslagring därför vara stort. En lagervolym under 10 000 m3 vatten är knap
past realistisk. Med denna lagervolym kan man tillsammans med solfångare och en spets
lastkälla försörja cirka 50 bostadsenheter. Används ett markvännelager ökar lagervolymen 
med en faktor 2,5. 

EKONOMI 

Stora investeringar och låga driftskostnader är kännetecknande för en solbaserad vännean
läggning. Långa avskrivningstider gör det svårt att kalkylera de rörliga kostnaderna Hit
tills har det ofta varit svårt att uppnå lönsamhet. 

Lönsamheten för vännelagring styrs bland annat av värdeskillnaden mellan ersatt och 
inlagrad energi, tex solvänne, respektive lagerkostnaden. 
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LAGERKOSTNAD kr/m3 

Figur 2. Tillåten lagerkostnad, Magnusson och Sundberg (1990). 
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En lagerkostnad av 200 kr/m3
, vid säsongslagring, motsvarar i bästa fall en värdeskillnad 

om 0,25 kr/kWh mellan ersatt och inlagrad energi. Genom stynnedel kan man öka denna 
värdeskillnad, vilket skulle resultera i en större marknad för solbaserade värmesystem. 
Samma effekt erhålls om investeringskostnaden kan minskas genom FoU och teknikupp
handling. 

För solvärmeproduktion är idag värdeskillnaden negativ, det vill säga ersatt energi är 
billigare än solvärme. Detta förhållande måste ändras om solvärmelager skall användas 
som ekonomiskt självbärande säsongslager. 

I figur 3 sammanfattas några olika värmelagers kostnader, vid säsongslagring som funktion 
av lagervolym, Magnusson et al (1990). För stora värmelager, motsvarande 30 000 m3 

vatten, fås följande kostnad i 1989 års kostnadsläge: 

Markvärmelager i lera 225 kr/m3 

Markvärmelager i berg 305 kr/m3 

Gropvärmelager 400 kr/m3 

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

.................................... 

2~01-------+----···+·-···_··_···....c··~·~=+---1 
.,_) ......... 

- Va11enlag . 
............ Berg lager 

o'---'--'---'---'---'---'---~-----'-__.._--'-__.._...__.. · · ···· Le r l age r 
0 10000 20000 30000 

Figur 3. Sammanställning av lagerkostnader vid säsongslagring. 

För att möjligöra byggnation av lönsamma solbaserade värmesystem har regeringen beslu
tat om ett 25% investeringsstöd. Stödet omfattar inte uttalat värmelager men enligt NU
TEK finns ändå möjlighet att bevilja ersättning. 

INFORMATION 

Kunskapsnivån om solvärmelagring är generellt låg hos de flesta energitekniker och övriga 
medverkande i ett byggprojekt. Det är få personer som aktivt arbetar inom området samti
digt som det är svårt att nä ut med informationen till rätt mottagare vid rätt tidpunkt. I 
Sverige är det främst högskolorna och forskningsinstitut som arbetar inom ämnesområdet. 
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Forskningsresultaten och utvärderingar av byggda anläggningar presenteras ofta i rappor
ter. För den som är intresserad finns det ett stort antal rapporter tillgängliga i Sverige. 

Vilka ytterligare hjälpmedel finns? 
Handboken Markvärmeteknik, Magnusson och Sundberg (1990), är en bra första handled
ning för planerare och beslutsfattare när det gäller att lokalisera, värdera och reservera 
mark vid bland annat byggande av värmelager. En mera detaljerad hjälp kan fås från de 
olika högskolorna och forskningsinstituten. Kontakterna kan förmedlas genom Byggforsk
ningsrådet. 

En annan viktig informationskanal är att besöka redan byggda solvärmeanläggningar. Vid 
ett studiebesök får man verkligen reda på ägarens och förvaltarens egna erfarenheter. En 
förteckning över större värmelager finns i handboken Markvärmeteknik. 

Vad sker inom värmelagringsområdet? 
Korttidslagring är redan kommersiellt. Nyligen har två säsongslager byggts med lovande 
resultat. I Malung har ett gropvärmelager byggts i fast jord. En alternativ lösning är en den 
tunnplåtstank: som byggts i Särö. Vid en forskningsanläggning utanför Linköping under
söks möjligheterna att lagra solvärme direkt i lera vid 7fPC i jordtemperatur. Resultaten 
hittills är lovande. 

I framtiden måste emellertid fler demonstrationsanläggningar byggas för att ytterligare 
kunna förbättra lagringstekniken. Generellt måste investeringskostnaderna reduceras 
samtidigt som systemlösningarna optimeras och samtidigt förenklas. 

REFERENSER 

Magnusson, C., Lehtmets, M., Sundberg, J., Eriksson, L. o,~h Zinko, H (1990). Tek
niskt och ekonomiskt underlag för forsknings- och teknikutvecklingsinsatser vid värmelag
ring i mark och vatten. Statens geotekniska institut, SGI V aria 271. Linköping. 

Magnusson, C. och Sundberg, J.(1990). MarkvärmeteknLl;: - handledning för planering 
och projektering. Byggforskningsrådet, T6. Stockholm. 
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PROGRAMELEMENT 1.7.1 SOLVARME 

SAM:MANFATTNING 
FoU-området omfattar huvudsakligen aktiv solvär
meteknik, dvs användning av solvärme via ett in
stallationstekniskt system vars uppgift är att 
överföra infångad energi från solinstrålning till 
en nyttjare med värmebehov. Byggnadsanknutna system 
för elproduktion med hjälp av solceller ingår ock
så, men har hittills varit av begränsad omfattning. 
BFR har huvudansvaret för solvärmeområdet inom 
energiforskningsprogrammet. Andra viktiga aktörer 
är NUTEK och Vattenfall. 

Viktiga resultat har uppnåtts. Den svenska solvär
me-FoUn har huvudsakligen varit inriktad mot system 
där Sverige idag är världsledande. Installerad sol
värme i bebyggelsen i Sverige motsvarar idag vis
serligen mindre än 0,2 TWh/år. Men stora framsteg 
har gjorts under den 15-årsperiod som systematisk 
Fou bedrivits. Kostnaden för levererad värme har 
reducerats med ca 75 procent genom bättre system
kunnande och utveckling av bättre och billigare 
komponenter. Solvärme för badanläggningar är idag 
den ekonomiskt mest gynnsamma användningen. Även 
solvärmt tappvarmvatten i flerbostadshus kan vara 
ekonomiskt försvarbart. 

FoU-insatserna kommande treårsperiod inriktas på 
att uppnå ytterligare kostnadssänkningar till i 
nivå med eller under konkurrerande energislag. 
Stora system för fjärrvärme och gruppcentraler, där 
en kostnadsreduktion på 20 procent beräknas kunna 
uppnås inom en femårsperiod (utöver kostnadsreduk
tioner pga större tillverkningsserier, priorite
ras. Utveckling av själva solfångaren är av stor 
betydelse för de flesta användningsområden. Ökad 
andel infågnad solenergi och effektivare utnyttjan
de av den omvandlade värmen är här viktiga forsk
ningsområden. 

På grund av teknikens höga investeringskostnader 
ställs stora krav.på teknisk livslängd. Kunskap om 
materials beständighet är därför av central bety
delse liksom att prestanda och livslängd hos nya 
komponenter och produkter, som utvecklas i samarbe
te med industrin, utvärderas i experimentbyggande. 

Det omfattande internationella samarbetet, inom 
IEA, NBS och bilateralt, förväntas fortsätta på 
oförändrad hög nivå. 
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PROGRAMELEMENf 1.7.2 VÄRMEPUMPAR 

SAMlVlANFATfNING 
FoU-anrådet anfattar värmepumpar och vänneupptagande system 
för alla tillämpningar som avser bebyggelsens vänneförsörj
ning. FoU om absorptionsvännepurnpar och vännetransformatorer 
ingår också. Tyngdpunkten ligger på FoU kring processer, 
miljökonsekvenser, miljövänliga arbetsmedia, system och 
komponenter samt experimentbyggnadsverksamhet kring driv
motorer, nya systemlösningar, grupp::::entralteknik och vänne
pumpsystem för olika typer av bebyggelse. 

Viktiga resultat har uppnåtts. Vånnepurnpar utgör idag ett 
icke oväsentligt inslag i Energi - SVerige. De prcxlucerar 
drygt 12 'IWh/år netto. FoU-insatserna under de senaste åren 
har lett till att SVerige ligger i frontlinjen när det gäller 
stora och medelstora vännepl.UllpSystem. Nya miljövänliga ar
betsmedia har tagits fram, som nu prövas och utvärderas i 
experimentbyggnadsprojekt. 

Framtida FoU-insatser konnner att inriktas både på att ut
veckla nya vännepumptekniker och på att förbättra befintliga. 
Forsk- ningen och experimentbyggandet koncentreras till 
följande teknikområden inom vilka prioriteringar konnner att 
göras; 

CFC-ersättningar för att få fram nya arbetsmedier 
Förbränningsmotordrift med syfte att introducera alter
nativ som lokalt producerar både vänne och el i kombina
tion med vännepump 
Bättre tekniska system som effektivare utnyttjar existe
rande inhemska vännekällor 
Elkonvertering med hjälp av vännepumpteknik 
Vännepumpprocesser där nan söker alternativ som utnytt
jar befintliga spillvännekällor 

Den långsiktiga kompetensuppbyggnaden inom vännepumpområdet 
vid högskolan konnner att fortsätta liksom det internationella 
samarbetet inom i första hand NBS och IFA, men även inom ID. 
Samarbetet med andra programorgan, främst NUI'EK konnner att 
förstärkas. 
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PROGRAMELEl\IBNT 1.7 .3 ENERGILAGRING 

0 SAM:MANFA'ITNING 
FoU-området omfattar i huvudsak termisk lagring, 
dvs lagring av värme och/eller kyla. Följande typer 
av lager och olika kombinationer av dessa studeras; 

Vattenlager: gropar, bergrum och konverterade 
gruvor 

Marklager: borrhålslager, slangar i jord och 
akviferer, dvs grundvattenmagasin 

Kemiska lager: termokemisk lagring och fasomvand-
lingsmaterial. 

Energilagring producerar inte någon egen värme 
eller kyla. Därför krävs samverkan med andra ener
gitekniker, exempelvis solvärme eller värmepumpar, 
för att få ett effektivt och miljövänligt energi
försörjningssystem. 

Viktiga resultat har uppnåtts. Sverige har idag en 
ledande ställning inom FoU på energilagringsområ
det. Vissa tekniker är redan konkurrenskraftiga, 
tex ståltankar. Andra står på tröskeln till kom
mersiell introduktion, tex akviferer och borr
hålslager. Tillämpningarna har då inriktats på både 
värme- och kylanvändning. 

Framtida FoU-insatser inriktas på att vida
reutveckla de mest lovande lagringsteknikerna och 
finna systemlösningar där dessa kan användas. Borr
hålslager, akviferlager och slangar i jord ärmar
klagringstekniker som bedöms kunna introduceras på 
marknaden inom denna (1990-93) eller nästa treårs
period. I system med effektiva värmepumpar och i 
olika spillvärmetillämpningar kan dessa lagrings
tekniker vara lönsamma inom kort. 

Ökade kunskaper om olika systemlösningar och dessas 
anpassningar till bebyggelsen och människors kom
fortkrav är särskilt angeläget. Den grundläggande 
forskning om energ-ilagring som bedrivs av markvär
megruppen vid LTH spelar här en viktig roll. 

FoU om borrhålslager inriktas på att förbättra 
borrnings- och infordringstekniken av borrhål. Inom 
akviferlager inriktas FoU-insatserna på brunnstek
nik och vattenkemi. Beträffande slangar i jord 
inriktas FoU-insatserna på högtemperaturlagring, 
teknik för nedföring av slangar och mot kyla/värme
tillämpningar. Det omfattande internationella sam
arbetet, inom IEA och bilateralt, planeras fortsät
ta. 
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DELPROGRAM 1.8 
ENERGISYSIEM 

SAMMANFATINING 
FoU-insatserna behandlar samverkan mellan 1:ebyggelsen och 
dess energisystem samt energisystemems tekniska, ekonomiska, 
miljömässiga och organisatoriska förutsättningar och konse
kvenser. Tyngdpunkten ligger på ny energiteknik som utvecklas 
inom BFRs energiforskningsprogram. 

Viktiga resultat har uppnåtts. Flera utvärderingar har visat 
betydelsen av systemsyn inom energiforskningen. Inom energi
systernprogrannnet har insatserna därför focuserats på potenti
alberäkningar, simuleringsprogram samt ekonomiska och miljö
mässiga förutsättningar och konsekvenser av olika energisys
tein. SCBs enkätb:tserade energistatistik har bearbetats för 
att tydliggöra energianvändningsmönster och andra karaktäri
seriska egenskaper hos byggnadsbestårxiet. BFR stödjer också 
SIBs ELIB-projekt, som syftar till att kartlägga den befint
liga bebyggelsens egenskaper, dess inneklimat och elhushåll
ningspotential. Simuleringsverktyg och analysmetodik har 
utvecklats. Miljökonsekvensanalyser för ny energiteknik har 
genomförts. stora resurser har också. satsats på IFAs stora 
infonnationsprogram CADDEr, där SVerige spelar en ledande 
roll. 

Den framtida FoU-verksamheten kOJ.TIITer att inriktas på utveck
ling av nya optimerade energitekniska systein med koppling 
till bebyggelsens energianvändning, för att bl a minimera de 
miljömässiga konsekven-senia av nya energisystein. Insatser 
för att anpassa tekniska systein och organisatoriska struktu
rer så att både en optimal resursanvändning fås och de tek
niska systemens potential vidmakthålls är också. angeläget, 
liksom insatser för att underlätta intrcxiuktionsfasen av ny 
teknik. Experimentbyggande är här ett strategiskt medel. 

utvecklingen inom Ex:; kOJ.TIITer sannolikt att skapa nya möjlig
heter till FoU--samarbete och förutsättningar för rnarknad
sutveckling. Det internationella sanarbetet, särskilt inom 
IEA, är därför av central betydelse. 
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DELPROGRAM 2.6 
ENERGIEFFEKTIVA 
BYGGNADER 

6. VERKSAMHETENS FRAMTIDA INRIKTNING, 
RESURSANALYS MM 

6.1 Verksamhetens inriktning 
Kontinuitet i pågående forskning och en kraftfull 
satsning på vissa nya områden är en strategiskt 
viktig förutsättning med hänsyn till de stränga 
krav som kommer att ställas på den byggda miljön 
och dess energianvändning i framtiden. Pågående 
projekt framgår av bilaga 2 och inneliggande obe
handlade ansökningar redovisas i bilaga 3. 

De viktigaste FoU-miljöerna finns f n vid högsko
lorna såsom CTH, KTH, LTH och LiTH. Vidare har 
såväl Statens Provningsanstalt som SIB FoU-resur
ser. De tillämpade insatserna utförs hos kommuner, 
landsting, privata fastighetsförvaltare, byggen
treprenörer, installationsföretag, energiföretag 
och konsultföretag. 

En särskild program- och uppföljningsgrupp har 
varit kopplad till programelementet El-effektiva 
byggnader. Under hösten 1992 avses pu-gruppen 
ombildas och omfatta hela delprogrammet. Gruppen 
uppgifter framgår av bilaga 5. 

Inom delprogrammet prioriteras forskning och ut
veckling inom i första hand följande områden: 

förbättrad statistik 

kunskap och teknik för effektivare energi
användning ·i byggnader 

underlag för samordning och övergripande 
bedömning av ombyggnads- och energihushåll
ningsåtgärder 

kunskap och teknik för en effektiv teknisk 
förvaltning, drift, skötsel, underhåll mm av 
byggnader/anläggningar. 

metoder för bedömning och simulering av bygg
naders energibalans 
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uppvärmningssystem för befintliga elvärmda 
hus 

experimentbyggnad av lågenergihus 

uppföljning av förluster från varmvatten och 
hushållsapparater 

ny eleffektiv teknik för lokaler och fler
bostadshus 

ny teknik för energisnål kylning av i första 
hand lokaler 

framtagning av anpassade projekteringshjälp
medel 

potentialberäkningar som underlag för FoU
prioriteringar 

långsiktig kunskapsuppbyggnad framför allt 
vid de tekniska högskolorna 

information och demonstration i full skala av 
nya tekniska lösningar. 

Genomförda BFR-projekt visar att belysning och 
ventilation, modern kontorsutrustning och kylaggre
gat för sig och i kombinationer utvecklas mot allt 
större elbehov. Med ny teknik och bättre kunskap om 
delarna och systemfrågorna är det dock möjligt att 
väsentligt sänka elbehovet utan att göra avkall på 
komfortkraven. 

Lågenergihus kommer att behöva experimentbyggas för 
att bl a prova verklig besparing, sidoeffekter som 
övertemperaturer sommartid, fukt etc. I extremt 
energisnåla hus kan problem uppstå med temperatur
hållning, fukt mm vilka inte kan förutses. Experi
ment- och demonstrationsprojekt är nödvändiga att 
genomföra i syfte att dels verifiera dimensione
ringar och andra beräkningar, dels visa att huset 
och installationerna fungerar på avsett sätt. Den 
redan påbörjade satsningen på experimentbyggandet 
av energieffektiva·flerbostadshus i Gubbängen, 
Stockholmsprojekt II, kommer att fullföljas och 
utvärderas. 

Komponenter och system för styr och övervakning 
utvecklas av industrin och behöver utprovas under 
realistiska förhållanden i experimentbyggnadspro
jekt. Av särskilt intresse är utveckling och ut
värdering av nya intelligenta system för optimal 
styrning av såväl inneklimat som belysning, med 
hänsyn till brukarnas krav och önskemål. 
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Värmeförluster från varmvattenberedare och rör kan 
behöva ses över för ett fall med höga framtida 
elpriser. 

Den nya tekniken vad gäller belysning, fläktar, 
reglering, lagring etc behöver prövas i experiment
byggande i samarbete med stora byggherrar/förvalta
re. Byggnadsstyrelsen kan vara en lämplig ansvarig 
organisation för dylika projekt. simuleringar och 
experimentbygande av energisnåla och eloptimala 
kontorshus kommer att genomföras i samarbete bygga
re och NUTEK. Kylning av lokaler är ytterligare en 
elapplikation där ett visst utvecklingsarbete har 
bedrivits i Sverige och internationella erfaren
heter bör tas tillvara. 

Krav på luftkvalitet och ventilation i samband med 
energieffektiv värmning och kylning är föremål för 
omfattande forsknings- och utvecklingsinsatser. 
Krav på eleffektiva system bör i större utsträck
ning få påverka denna verksamhet. Energitekniken 
måste också anpassas till de brukare som skall ha 
ansvaret för den (småhusägare, hyresgäster, fastig
hetsskötare). Nya datoriserade drift- och övervak
ningssystem öppnar tex nya möjligheter till ratio
nalisering av fastighetsdrift och uppföljning, men 
ställer samtidigt nya krav på kunskap om brukarkrav 
och brukarbeteenden. Hur småhusägare enskilt och 
gemensamt fattar beslut om investering i energi
hushållande teknik är ett annat område, där vi 
behöver bättre kunskaper. Brukarbeteendet har stor 
inverkan på energiförbrukningen. Bland annat kommer 
nya typer av installationer samt styrsystem att 
aktualisera forskningsbehov inom brukarbeteende 
samt utförande, drift- och underhållsfrågor. 

Projekt som behandlar brukarfrågor och hur tex 
kommunala lokaler används har visat att förvalt
nings- och brukarfrågorna behöver behandlas ingåen
de. Studier av energianvändningen i tekniskt iden
tiska direktelvärmda småhus visar på mycket stora 
variationer. Detta kan delvis förklaras med socio
ekonomiska bakgrundsfaktorer som hushållsstorlek 
och brukarvanor som förändras med tiden. Andra 
studier visar att-hushållen i allmänhet inte är 
benägna att ge avkall på sina komfortkrav. 

En utveckling av projekteringsförfarandet krävs 
främst beträffande lokaler med hänsyn till extremt 
påverkande faktorer, kravformuleringar och tekniska 
lösningar, men även för småhus bör projekterings
hjälpmedel utvecklas. Paketlösningar med standard
ritningar kan underlätta för fastighetsägaren att 
få till stånd åtgärder. 

Insatser för utveckling av projekteringsmetodiken 
för eleffektiva system bör genomföras för komplexet 
byggnad-verksamhet-installationer. Utveckling av 
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tekniska system som är energieffektiva även med 
avseende på elenergi är föremål för särskilda in
satser. 

För optimering och beräkning kan i sig avancerade 
men lättanvända beräkningsmodeller som expertsystem 
hjälpa tex en energisparrådgivare eller fastig
hetsägaren att välja rätt system. Arbete pågår med 
utveckling av modeller för simulering, analyser och 
optimering (Modsim). Under tiden används utländska 
program tex DOE i forskningsverksamheten. 

Det är angeläget att underlaget för rådets priori
tering av insatser också innefattar bedömningar av 
den tekniska, ekonomiska och marknadsmässiga poten
tialen för olika identifierade tekniker att effek
tivisera energianvändningen inom byggnader samt 
bedömningar av industrins roll och kapacitet i 
forskningsverksamheten. För att genomföra detta 
fordras bl a underlag i form av statistiska upp
gifter om bebyggelsens energistatus och samarbete 
med främst NUTEK och Vattenfall. 

Kunskap om byggnaderna behöver utvecklas genom en 
analys av tillgänglig statistik samt sammanställ
ning av denna i sådan form att totalanalyser kan 
göras. Resultaten kommer att användas för priori
teringar inom programmet, men också för att sprida 
kunskap som efterfrågas. 

statistiken om energianvändningen, särskilt elan
vändningen för bebyggelse är fortfarande bristfäl
lig även om en förbättring skett under de senaste 
åren. Behov av bättre underlag finns hos såväl 
planerare som energiföretag, rådgivare m fl. Insam
lade data från SCB, Uppdrag 2000, experimentbyg
gnadsprojekt, ELIB och Stilprojektet behöver sam
manställas och bearbetas till en databas som får 
officiell uppbackning och som når ut till alla 
avnämare. 
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Framtida lagringsteknik i lera 

Försöksfålt för högtemperaturlagring och kombinerad 
lagring av värme/kyla 

Anna Gabrielsson 

Försöksfältet är beskrivet i rapport "Försöksfält för värmelagring -Byggnationsrapport", 
utgiven i SGis Variaserie nr 372. Under våren planeras utgivning av rapport "Försöksfält 
för värmelagring -Driftsrapport 1 1992-02-03 - 1993-01-29", SGI Varia nr 374, ur vilken 
dokumentationen till större delen hämtats. 
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1. INLEDNING 

Under förvintern 1991 anlades ett försöksfält för värmelagring vid hög temperatur och för kombine
rad värme- och kylalagring. Försöksfältet projekterades och byggdes till stora delar av SGI med ex
perimentbyggnadsstöd från Byggforskningsrådet. Försöksfältet togs i drift i februari 1992 och ska 
drivas i tre år. 

Syftet med projektet är att studera den energitekniska och geotekniska funktionen hos lerlager vid 
hög lagringstemperatur samt vid cyklisk frysning/tining. Denna rapport redovisar resultat från för
söksfältets första driftsår, från februari 1992 till och med januari 1993. Resultaten får ligga till 
grund för eventuella ändringar av drift och mät- och undersökningsprogram för nästkommande år. 

2. FÖRSÖKSFÄLT SAMMANFATTANDE BESKRIVNING 

Försöksfältet är beläget vid segelbåtshamnen i Linköping i nära anslutning till E4:as korsning med 
Stångån. Lagertekniken bygger på att ett vertikalt slangsystem i lera överför värme/kyla från en cir
kulerande vätska. 

Jordprofil 

Jordprofilen består överst av cirka 2 meter torrskorpelera, underlagrad av lera med växtdelar vilken 
nedåt övergår till ren lera på cirka 8 meters djup. Under 8 meter uppträder sulfidfläckar i leran ner 
till 11-12 meters djup. I djupare skikt finns siltinslag i leran vilka förekommer ner till fasta botten, 
cirka 18 meter under markytan. Portryckssonderingar har visat att leran är relativt homogen och 
saknar dränerande skikt ned till 18 meters djup. Vattenkvoten under torrskorpan varierar mellan 70 
och 85 % . Leran är lös till halvfast i konsistensen. 

2.1 Systemuppbyggnad 

Försöksfältet består av fem ytor vardera 10x10 (lxb) m2. I två av dessa har V-formade slangar 
(enkla U-rör), med diameter 25 mm, tryckts ned vertikalt till 10 meters djup med c/c avstånd ca 1 
meter. I ett tredje lager avsett för kombinerad värme och kylalagring installerades slangarna ned till 
10 meters djup med c/c avstånd ca 2 meter. Varje lager är 1000 m3. Slangarna är anslutna till en 
konventionell energiförsörjningscentral inbyggd i en container. Genom att cirkulera varmt eller kallt 
vatten i slangarna värms respektive kyls den omgivande jorden. För att minska värmeförlusterna har 
värmelagrens toppytor isolerats med 200 mm cellplastskivor av polystyren. Värmelagren isolerades 
även vertikalt längs tre sidor ned till drygt 1 meters djup. 

I lager 1 inlagras/uttas energi så att lagertemperaturen varierar mellan 35 och 70°C, medan tempe
raturen i lager 2 hålls konstant kring 70°C. Med detta driftsförfarande särskiljs effekter som beror 
av cyklingen från effekter som beror av den höga temperaturen. Lager 4 arbetar runt fryspunkten, 
det vill säga med omväxlande frysning och tining av jorden. Lager 3 och 5 är reservyta respektive 
referensyta. 

Försöksfältet kommer att drivas i tre år. Eftersom anläggningen inte är kopplad till ett verkligt 
energisystem kan den drivas kontinuerligt och oberoende av någons användares krav. För att få ett 
snabbare förlopp än vad som motsvarar normal säsongslagring genomförs två cykler per år vilket 
motsvarar drift under tre år. 
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Figur 2.1 Situationsplan över försöksfältet. 

Försörjningscentralen består av en elpanna, kylmaskin, mätinstrument samt styr- och reglerutrust
ning. Kylanslutning finns också till ett närliggande vattendrag. Total värmeeffekt uppgår till 50 kW 
och total kyleffekt till 25 kW. 

En ny teknik användes för att installera slangarna i värmelagren. Tidigare har V-formade slangsek
tioner om vardera en markvärmeväxlare installerats och sammankopplats på markytan till ett slutet 
system. Den nyutvecklade metoden integrerar installation och koppling i ett moment. Med installa
tionsmetoden kan varje slangslinga installeras kontinuerligt med upptill 10 markvärmeväxlare per 
slinga. Slangen drivs ned i marken med ett hydrauliskt verktyg monterat på ett geoteknisk sonde
ringsfordon. 
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uu 
Figur 2.2 Kontinuerlig slanginstallation. 

Med erfarenhet från byggnation av försöksfältet kan totalkostnaden för ett säsongslager kalkyleras 
till storleksordningen 100 kr/m3 lager, (1991). Eventuell kostnad för utjämningstank och kulvert 
tillkommer. 

2.2 Instrumentering 

För att studera lagrens funktion är en omfattande geoteknisk och energiteknisk instrumentering in
tegrerad i lagren. Instrument för mätning av portryck, sättningar, temperatur och värmemängd. 
Mätinstrumenten är installerade i mitten av lagren, i kanten och på bestämda avstånd från lagerkan
ten. I lagren finns instrument installerade på tre nivåer, 3,5, 6 och 9 m, och en nivå under lagret, 
12 m djup. Huvuddelen av undersökningarna i mitten av lagren görs inom en 4x4 meter stor yta. 
Inom denna yta antas påverkan från randen vara näst intill försumbar . I lagren och i dess närhet ge
nomförs provtagningar och sonderingar samt in-situmätning av värmeledningsförmågan med termisk 
sond. 

Innan tekniken för högtemperaturlagring i lera kan tillämpas kommersiellt måste en del frågor 
besvaras; Vad händer med leran, när den uppvärms till 70°C marktemperatur? 
Hur stora blir sättningarna, och hur nära kan byggnader placeras utan risk för sättningsskador? 

En stor del av undersökningarna koncentreras därför till mätning av vertikala deformationer. Sätt
ningar mäts dels automatiskt i mitten av varje värmelager med automatiska sättningsskruvar, dels 
utanför lagren genom avvägning av markpeglar. Sättningens fördelning mot djupet i lagren har 
mätts i bälgslangar. Totalsättningens fördelning längs en profil genom mitten av varje lager har 
mätts i horisontalslang. Deformationer i sidled mäts i lagerkanten med inklinometer. 

Temperaturen registreras automatiskt med hjälp av PTlOO-givare. En kopplingsplint gör det möjligt 
att även avläsa temperaturen med ett enkelt handinstrument. 
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På grund av tillämpning vid hög temperatur valdes dubbla system för undersökning av portrycksut
vecklingen. Portrycket registreras dels automatiskt med hjälp av BAT portrycksgivare dels genom 
manuell mätning i öppna rör försedda med KADO filterspets. Resultaten från de två systemen är 
inte direkt jämförbara men kompletterar varandra. 

I det kombinerade värme/kylalagret har specialutrustning installerats för detektering av den förvän
tade fryszonen från en markvärmeväxlare. Betongringar placerades genom torrskorpan på tre ställen 
ovan platsen för en markvärmeväxlare. 

I referensytan undersöks naturliga säsongsförändringar i opåverkad jord, främst med avseende på 
portryck och sättningar . 

2.3 Mätsystem 

Automatiska givare är kopplade till ett insamlingssystem installerat i en mätvagn. Insamlingssyste
met består av 2 st 24-kanalers logger (AAC-2) med ett anpassat utvärderingsprogram (GL) anslutna 
till en persondator. Lagrarna töms på mätvärden och data förs över på diskett för efterföljande be
arbetning vid SGI. I mätvagnen finns en kopplingsplint för manuell avläsning av temperaturen med 
ett handinstrument. 

3. TEMPERATURER 

Markvärmelager i lera har tidigare byggts för lagertemperaturer på upptill ca 30°C. I systemen har 
ofta en värmepump ingått som höjer temperaturen för den till systemet anslutna brukaren. Genom 
att lagra värme vid högre temperatur kan värmepumpen uteslutas och den lagrade energin uttas di
rekt. 

Försöksfältet kommer att drivas så att medeltemperaturer enligt figur 3.1 erhålls i mitten av de olika 
lagren. 

TEMP (Cl 

50 
Fält 1 

10 
Fält 4 

Figur 3.1 Planerade lagertemperatur i fält 1, 2 och 4. 
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I fält 1 inlagras/uttas energi så att temperaturen varierar mellan 35 och 70°C. Värmelagret drivs 
med två cykler per år. Första uppvärmningen från naturlig jordtemperatur ca 7°C till 70°C beräk
nades till ca 5 månader, därefter bestämdes tiden för värmning respektive kylning till ca 3 månader. 

I fält 2 hålls temperaturen konstant kring 70°C. På så vis särskiljs effekter av cyklingen av tempera
turen från effekter orsakade av enbart den höga temperaturen. Värmning från naturlig jordtempera
tur ca 7°C till 70°C beräknades precis som för fält 1 att ske under ca 5 månader. 

Fält 4 simulerar ett lager som används för kombinerad lagring av värme och kyla. Kylbehovet i of
fentliga byggnader, med många värmealstrande datorer, kontorshus och affärscentra förväntas öka i 
framtiden. Lagret ska arbeta omkring fryspunkten, -5 till +5°C, med två cykler per år. Fördelen 
med att frysa jorden är att de stora mängder energi som frigörs när jord fryser, det så kallade frys
värmet, tas till vara. Endast området närmast varje markvärmeväxlare förväntas frysa så att pelare 
av frusen lera bildas. 

4. MÄT- OCH UNDERSÖKNINGSPROGRAM 

Verksamheten i försöksfältet är indelad i fyra huvudprogram för undersökning av: 

Markvärmeväxlarnas effektkapacitet 
Isoleringens termiska funktion 
Termiska egenskaper i mark vid hög temperatur 
Temperaturpåverkan på leras geotekniska egenskaper 

Försöksfältet kommer att drivas under tre år, till början av 1995. Under projekttiden genomförs un
dersökningar och insamlade mätdata sammanställs för en kontinuerlig uppföljning av lagrens funk
tion. 

Kunskap om förändringar av leras geotekniska och termiska egenskaper vid hög temperatur, mark
värmeväxlarnas effektkapacitet och isoleringens funktion ger ett bättre underlag för projektering 
och byggande av värmelager i framtiden. 
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5 NÅGRA GEOTEKNISKA RESULTAT 

En viktig fråga att besvara är hur stora sättningar som kan förväntas. För att förstå hur sättningar 
uppkommer studeras portrycksutveckligen i relation till temperaturutvecklingen. 
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Porövertryck och temperatur i fält 1. 
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Figur 5.2 Porövertryck och temperatur i fält 2. 
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Temperaturförhöjningen resulterar i en viss svällning av jordmaterialet. Lerpartiklar och porvatten 
expanderar till följd av den höga temperaturen. På grund av skillnader i temperaturutvidgning och 
lerans relativt låga permeabilitet uppkommer ett porövertryck. Den inledande svällningen övergår 
till en sättning vilken sammanfaller med en utjämning av porövertrycket. 
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Figur 5.3 Sättning och temperatur i fält 1 och 2. 

6 SAMMANFATTANDE ERFARENHETER OCH KOMMENTARER 

Anläggningen har fungerat utan större problem och den har kunnat drivas som planerat. 

Den höga temperaturen i lagren ställer högre krav på mätgivare och utförande av mätningar och un
dersökningar än vid normala geotekniska förhållanden. 

I lagret med temperaturer omkring fryspunkten erhölls stora deformationer efter den inledande frys
perioden i samband med upptiningen. Frysningen blev mer omfattande än vad som avsetts främst 
beroende på svårigheter med att bestämma var och om jorden verkligen frusit. Lagret består av två 
slangslingor varav flödet i den ena slingan är starkt begränsat till följd av deformationer i lagret. 

Försöksfältet har inte drivits tillräckligt långt tid för att man ska kunna dra bestämda slutsatser om 
förändringar av leras geotekniska och termiska egenskaper. 

Någon försämring av isoleringen kan ännu inte märkas. 

I värmelagret med varierande temperatur uppmätts sättningen efter 1,5 cykler till 37 mm och i lag
ret med konstant hög temperatur uppmätts denna efter 9 månaders drift till 47 mm. 
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