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FÖRORD 

Denna rapport redovisar resultatet av ett samfinansierat projekt mellan Byggforskningsrådet 
(900401-2) och Statens Geotekniska Institut (1-349/90). Rapporten behandlar en förstudie av grop
magasin för värmelagring. Syftet med projektet har varit att studera ett antal groplagerkoncepts 
ekonomiska och tekniska potential. Visar det sig att en lösning är konkurrenskraftig kan den bli 
föremål för en förprojektering av en försöksanläggning. 

Som en viktig del i arbetet har erfarenheter från byggda gropmagasin insamlats och kostnader för 
dessa sammanställts. 

Projektet har genomförts av Ulf Bergdahl, Anna Gabrielsson och Marti Lehtmets, samtliga SGI. 

Linköping, december 1993. 

Författarna 
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SAMMANFATTNING 

Ett behov finns av väl fungerande groplager, i jord eller berg, som kan konkurrera med konventio
nella ståltankar. Gropvärmelager kan användas för korttidslagring, exempelvis inom fjärrvärmepro
duktion för utjämning av dygnsvariationer, eller för säsongslagring av exempelvis solenergi från 
sommar till vinter. 

Syftet med projektet har varit att i en förstudie studera ytterligare groplagerkoncept och utreda om 
de tekniskt och ekonomiskt kan bli konkurrenskraftiga. Sedan 70-talet har flera experimentbygg
nadsprojekt genomförts för att närmare undersöka olika lösningar för värmelagring i gropmagasin. 
Anläggnings- och driftsmässigt har det förekommit problem samtidigt som byggkostnaderna varit 
svåra att hålla nere. Erfarenheter från byggda groplager har insamlats dels genom samtal med in
blandade dels via publicerade rapporter. 

Fyra alternativa koncept har studerats. Ett koncept utgörs av en prefabricerad betongtank, ett annat 
består av hängande väggar med flytande tak i en vattenfylld grop och ett tredje groplagerkoncept 
utgörs av spirotankar. Det fjärde lagret kan sägas vara ett hybridlager och bygger på urschaktning 
av en grop med därpå följande återfyllning tillsammans med ett värmeväxlarsystem. Kostnadsjämfö
relser med tidigare byggda lager och groplagerkoncept redovisade i rapport "Tekniskt och ekono
miskt underlag för forsknings- och teknikutvecklingsinsatser vid värmelagring i mark och vatten", 
Magnusson m.fl 1990 (8) och rapport "Kostnader för gropmagasin i berg och lera", Ljungkrona 
1990 (7) får utvisa om något koncept är intressant för att gå vidare med en förprojektering av en 
försöksanläggning. 

För att ett groplager ska vara självbärande bör kostnaden inte överstiga ca 400 kr/m3. Detta kost
nadsmål bestämdes med hänsyn till prisskillnaden mellan inlagrad och utlagrad energi, 30 öre/kWh, 
och med antagande om 1,7 energiomsättningar per år, (Magnusson m.fl 1990). 

Resultatet av denna förstudie visar följande: 

Slutsatser 

- Med rådande ekonomiska förutsättningar är det inte möjligt att bygga ett ekonomiskt självbä
rande säsongslager, det vill säga med investeringskostnad lägre än 400 kr/m3 vattenekvivalent. 
Fortsatt kompetensuppbyggnad är emellertid viktig för att tekniken, som tar några år att utveckla 
och utvärdera, ska vara tillgänglig under andra ekonomiska förhållanden. 

- Kostnadskalkyler på byggda och konceptstuderade vattenlager avviker inte nämnvärt sins
emellan, särskilt om hänsyn tas till osäkerheten i beräkningsunderlagen. Direkta jämförelser 
kompliceras av att de olika groplagren är optimerade för olika värmetekniska förutsättningar 
och krav. 

- Av de fyra i projektet studerade koncepten bedöms anläggningstekniken och därmed lagrets 
funktion vara känd i tre fall av fyra, nämligen för betongtanken, spirocylindern och hybridlagret 
med slangar i en återfylld markgrop. 

- Det fjärde lagerkonceptet, flytande lock med hängande väggar omfattar obeprövad teknik och 
otillräckligt lösta konstruktionsdetaljer. Det kan därför ifrågasättas om lagrets önskade funktion 
kan uppnås.En potential för lagerkonstruktionen finns i till exempel hamnbassänger och sjöar. 
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- Kostnadskalkylerna innehåller en rad osäkerheter och bygger på förenklade förhållanden utan 
hänsyn till specifik plats. Sannolikt kan kostnader reduceras genom till exempel val av arbets
utförande och material anpassade till de lokala förutsättningarna. 

Rekommendationer 

- Av de aktuella vattenlagren föreslås en förprojektering av en betongtank. Tidigare finns ingen 
prefabricerad betongtank för ändamålet byggd i Sverige medan tekniken att lagra i spirotank för 
tillfället studeras i Särö. 

- Även tekniken att förlägga slangar i en stor grop bör studeras närmare. Tekniken har inte tidiga
re studerats för värmelagring i Sverige. Till metodens fördel hör att lagret i huvudsak kan byg
gas med enkel och beprövad teknik i de flesta geologi er. Den tekniska lösningen medger att ett 
litet läckage kan tolereras samtidigt som lockkonstruktionen uteblir och ytan ovan lagret blir 
användbar. Om arbetsutförandet kan rationaliseras finns en potential till kostnadsreducering. 
Lagrets effekt- och lagringskapacitet påverkas av lagringsmedium och måste studeras. 

- Vid en utvärdering av byggda groplager bör även erfarenheter från driften ingå. Förstudien har 
gjorts med koncentration på konstruktion och investeringskostnad. Det kan anmärkas att av de 
byggda lagren har Studsvik och Lambohov avvecklats, främst på grund av för höga driftskost
nader och brister i konstruktionen. 

- Isoleringstjockleken varierar mellan de byggda groplagren. En optimering av isoleringen, tek
niskt och ekonomiskt syns därför vara önskvärd. En optimering underlättar jämförelser mellan 
olika groplagerkoncept. 

- Med hänsyn till energiinnehåll och värmeförluster används en volymfaktor 2 vid jämförelser 
mellan vattenlager och marklager. Detta innebär att för ekvivalent nytta blir ett marklager dub
belt så stort som ett vattenlager. Osäkerhet råder vid användandet av volymfaktorn 2 varför 
denna bör belysas. 

- Valet av groplagerkonstruktion beror till stor del på de förhållanden som råder på den specifika 
platsen. Förutsättningar i ett reellt projekt avgör vilken typ av säsongslager som är lämpligt att 
använda. För att reducera kostnadsnivån för ett säsongslager är det önskvärt att studera flera 
breda enhetslösningar anpassade för olika geologier och systemlösningar. 
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1. BAKGRUND 

1. 1 Problembeskrivning 

Energilagring i vatten i kombination med solfångare är ett effektivt sätt att utnyttja solvärme. Ut
vecklingen går mot bättre solfångare till lägre kostnad. En väl fungerande teknik för säsongslagring 
är en förutsättning för högre utnyttjandegrad av solvärme. Detta leder till att solvärmesystem kan 
bli konkurrenskraftiga. Lagring används för att överbrygga obalans mellan tillgång och efterfrågan 
till exempel lagring av solvärme från sommar till vinter. Solvärme för bostadsändamål används dels 
för rumsuppvärmning dels för varmvattenförsörjning. 

Kommersiellt används ståltankar främst för korttidslagring. Ståltankar är emellertid dyra, ca 800 
kr/m3 (Energimagasinet 6:91, Gropmagasin för värmelagring). Sedan 70-talet har flera experiment
byggnadsprojekt genomförts för att närmare undersöka olika lösningar för värmelagring i gropar. 
De individuellt anpassade lagren har kostat mindre än jämförbara ståltankar. Anläggnings- och 
driftsmässigt har det förekommit tekniska problem varför helhetslösningen inte blivit konkurrens
kraftig. Ett behov finns av väl fungerande groplager, i jord eller berg, som kan konkurrera med 
ståltankar. 

Gropvärmelager kan användas för korttidslagring, exempelvis inom fjärrvärmeproduktion för ut
jämning av dygnsvariationer, eller för säsongslagring av exempelvis solenergi från sommar till vin
ter. Tillämpningen har betydelse för valet av konstruktionslösning. Systemuppbyggnaden kan vara 
anpassad till hög eller låg temperatur. Krav ställs på ingående materials temperaturtålighet, bestän
dighet, täthet, isolerande förmåga och inte minst på låg kostnad. Systemen bör vara enkla och flex
ibla och kunna anpassas till olika typer av jord eller berg. Det är en fördel om man kan utnyttja lös
ningar som tar till vara de kostnadsvinster som erhålls genom att i större utsträckning utnyttja pre
fabricerade delkonstruktioner. 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet har varit att i en förstudie studera ytterligare groplagerkoncept och utreda om 
de är konkurrenskraftiga. Erfarenheter har insamlats från byggda groplager och kontakter har tagits 
med leverantörer. Lagerkostnaden bör helst inte överstiga 400 kr/m3, vilket motsvarar en prisdiffe
rens mellan in- och utlagrad energi på 30 öre/kWh under antagande om 1, 7 energiomsättningar per 
år. Kostnadsjämförelser med tidigare byggda lager skall utvisa om koncepten är tillräckligt intres
santa för en förprojektering av en försöksanläggning. 

Målet för groplagerforskningen är att hitta funktionella och billiga koncept. Arbetet har utförts un
der vissa förutsättningar. Studien omfattar ett lager på 10 000 m3 förlagt i fast jord (med fast jord 
avses här jord där slanglager inte enkelt kan utföras). Maximal lagringstemperatur är satt till 95°C. 
Koncepten ska till stor del bygga på förtillverkning. En kravspecifikation har utarbetats bland annat 
för kontakter med leverantörer. 
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2. ERFARENHETER FRAN BYGGDA GROPLAGER 

I arbetet med att finna en konkurrenskraftig lösning för groplager beaktas erfarenheter från tidigare 
byggda groplager. Nedan behandlas sju groplager byggda i Sverige, närmare bestämt i Studsvik, 
Malung, Åmmeberg, Lambohov, Ingelstad, Kronhjorten (Växjö) och i Särö. Fyra av dessa är bygg
da i berg, två i fast jord och ett lager är uppfört ovan mark. Fler än hälften av de aktuella groplag
ren har uppförts med experimentbyggnadsstöd och ofta med en koppling till lagring av solvärme. I 
projekten har man ofta satsat på grop lager med volymer mindre än 1000 m3, (förutom två lager 
med större volym), anpassade för korttidslagring på upp till några dygn. Erfarenheter har insamlats 
dels genom direkta kontakter med projektledare/utvärderare av systemen dels via utgivna rapporter. 

2.1 Studsvik 

Allmän beskrivning 

I slutet av 70-talet byggdes ett isolerat gropvärmelager i Studsvik, Figur 2.1. Ovanpå gropvärme
lagrets flytande lock placerades solfångare för uppvärmning av ett närliggande kontorshus. Det fly
tande locket kunde roteras så att solens bana kunde följas från öst till väst. Solfångarnas effektivitet 
förväntades öka med 30-50% genom att rotera locket. Utvecklingen av solfångarna har därefter gått 
i den riktningen att man istället för att rotera solfångarna ställer dit fler. Idag skulle man inte heller 
välja att placera solfångarna på gropens lock. 

Anläggningen svarade för ca 90% av kontorshusets uppvärmningsbehov. Efter 6 års drift avveckla
des den emellertid och gropen revs på grund av höga driftskostnader. Algtillväxten var inte störande 
men det luktade mindre bra från lagret. 

□ 1 □ 11 □ 1 □□■□~□ 11 □■□ 
D D l~llill 01fil 

Figur 2.1 Groplagret med anslutet kontorshus i Studsvik (Roseen, Perers 1980). 
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Lagerkonstruktion 

Gropvärmelagret var placerat i fast jord ovan grundvattenytan. Omgivande jord utgjordes till större 
delen av morän. Gropen hade formen av en upp- och nedvänd stympad kon där gropens sidor lutade 
38°, motsvarande omgivande jords rasvinkel. Lagrad vattenvolym uppgick till 640 m3. Gropens 
största diameter var 16 m och dess största djup 6 m. Vid utgrävningen utnyttjades massbalans ge
nom att gropens omkrets ovan markytan kantades av 2 m höga L-element av betong. På gropens 
botten fanns en dräneringsanordning under tätskiktet för bortpumpning av läckvatten och eventuellt 
grundvatten. 

Isolering 

Isoleringen i locket och längs gropens 2 översta metrar utgjordes av 400 mm expanderad polyure
tan. Den nedre delen, längs gropens sidor och botten isolerades med stående skivor av stenull. Iso
leringen hade samma tjocklek utmed lagrets sidor och lock, 400 mm, främst av byggnadstekniska 
skäl. För att skydda isoleringen mot spänningar orsakade av vattentrycket kläddes gropen invändigt 
med en lastupptagande vävd polyetenfolie. Isoleringen i locket lades med överlapp och skyddades 
mot fukt ovanifrån av en plastduk. 

Polyuretanisolering tål höga temperaturer omkring 90°C. En nackdel med polyuretanisolering är att 
den kan brytas ned genom hydrolys när den utsätts för fukt i kombination med hög temperatur. 

Tätskikt 

Tätskiktet utgjordes av en oförstärkt butylgummiduk med tjockleken 1,5 mm. Gummiduken var till
verkad i ett stycke. Duken fick bytas ut en gång sedan brott uppstått på grund av att underliggande 
isolering gett vika vid en rörgenomföring i gropens botten. För att uppnå en livslängd på 25 år får 
medeltemperaturen för butylgummi inte överstiga 40°C. Vid 70°C minskar livslängden till ca 2 år. 

Lock 

Locket utgjordes av ett roterbart, flytande lock. Vattenytan täcktes av en prefabricerad duk av bu
tylgummi. Ovanpå gummiduken lades 400 mm polyuretanblock med falsade kanter. Isoleringsski
vorna limmades ihop längs falsarna. 

Lockets termiska expansion uppskattades leda till en ökning av lockdiameter med 80 mm. Vattenvo
lymen förändras också med temperaturen. Volymförändringen beräknades till 10 m3 vilket motsva
rade en vertikal sjunkning/höjning av locket med 50 mm. Med hänsyn till lockets termiska expan
sion och flytande funktion erfordrades ett mellanrum mellan lock och gropens sidor på ca 0, 1 m. 
Butylgummiduken lades över gropen med övermått över lagrets kanter. Detta gjorde det möjligt att 
rotera locket. Gummiduken fick glida över en polyetenduk som minskade friktionen. 

Kondensproblem uppstod i locket. Gummiduken under isoleringen bildade en ficka där kondenserat 
vatten ansamlades. Vattnet fick pumpas bort. Isoleringen torkade till viss del upp via hål i plastdu
ken som oavsiktligen uppkommit av solfångarna. 

Kostnader 

1980 beräknades tillåten investeringskostnad för en solvärmeanläggning inklusive lager till 
3,00 - 3,50 kr/kWh,år. Den tillåtna kostnaden bestämdes efter kostnadsjämförelser med annan 
energiproduktion. På motsvarande sätt beräknades tillåten investeringskostnad för lagret till 
1,00 - 1,50 kr/kWh,år. 
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En återkalkyl (baserad på verkliga kostnader och vid tidpunkten kända kostnadsreduceringar) för 
400 bostadsenheter, vardera med energibehov 15 MWh/år och 93% av behovet täckt med solvärme, 
gav en specifik energikostnad på 3,50 kr/prod.kWh,år baserat på 1980-års prisnivå. Total investe
ringskostnad uppskattades till 52 000 kr per hus och kostnaden för gropvärmelagret beräknades till 
11 000 kr per hus (21 %). 

2.2 Malung 

Allmän beskrivning 

I Malung finns ett gropvärmelager, som är kopplat till ett solfångarfält. Gropvärmelagret som stod 
färdigt 1991 arbetar som dygnslager för lagring av solenergi och värme från elpanna. Gropvärme
lagret projekterades med hänsyn till vunna erfarenheter från gropvärmelagret i Studsvik. De mest 
påtagliga skillnaderna är att tätskiktet utgörs av en rostfri plåtliner och att locket har konstruerats 
självbärande. Vattenytan är begjuten med paraffinolja som fungerar som syre- och vattenångspärr. 

Utvecklingen av solfångare har gått mot effektiva plana solfångare. En studie visade att systemlös
ningar med solfångare i kombination med höga lagringstemperaturer på upptill 90-100°C kan bli 
kostnadseffektiva. Höga lagringstemperaturer ställer högre krav på ingående material främst isole
ring och tätskikt. De tätskikt som blir aktuella är av metalliskt eller polymert material. 

Lagerkonstruktion 

Gropvärmelagret består av en isolerad grop i fast jord, Figur 2.2. Omgivande jord utgörs av ca 4 
meter silt och sand. Grundvattenytan befinner sig under gropens botten, på större djup än 4,5 m. 
Gropvärmelagret har formen av en upp- och nedvänd stympad pyramid med kantlängd 7x7 m och 
djup 4 m. Total vattenvolym är 250 m3. 

Markskivor 200 mm, stenull ---H,-..,/ 

LI-balk, fäst till betongelementen 

Stålrarn---------f;::::>ll--4c-=+F=-JI 

ca 30 mm sprutbetong -----~,J-...:-1+=:::..J! 

Markskivor styren 100· mm-----1~1 

PUR-isolering ca 200 mm, plastskummat_µ..-.+-¾f-'=--. 

Vinkelelement i betong 

Figur 2.2 Sektion genom groplagret i Malung (Eriksson, Zinko, Hahn 1991). 
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Utgrävningen av gropen utfördes på liknande sätt som i Studsvik med utnyttjande av massbalans 
och L-element av betong längs gropens omkrets ovan markytan. Gropens sidor lutar 30° mot hori
sontalplanet motsvarande jordens rasvinkel. I gropens botten ligger en platsgjuten betongplatta. 

Ett lager oarmerad betong sprutades på lagrets lutande sidor. En stålram bestämde sprutbetongens 
tjocklek. Stålramen användes också som underlag för tätskiktet i gropens hörn. Insidan av de verti
kala betongelementen kläddes med isolering och därefter applicerades sprutbetong utanpå isole
ringen. Botten av gropen har förbindelse med en brunn utanför lagret för kontroll av eventuellt vat
tenläckage. 

Isolering 

Gropens vertikala sidor ovan ursprunglig markyta är isolerade med 200 mm platsskummad polyure
tanisolering innanför betongelementen. På utsidan av betongelementen lades 200 mm stenull längs 
den övre delen och 100 mm skivor av polystyren utmed den nedre delen. Locket isolerades med 200 
mm polyuretanblock och däröver 100 mm markskivor av stenull. 

Tätskikt 

Tätskiktet utgörs av en 0,5 mm rostfri tunnplåt (SIS 2343) i kombination med 1,2 mm hörnplåtar av 
samma kvalite. Ursprunglig liner av koppar fick bytas ut sedan det visat sig att läckor uppstått. Li
nern kapades från rulle, falsades och svetsades på plats. Ett självgående verktyg användes för fog
ning av de urklippta våderna med sömsvets. Plåtlinern svetsades mot hörnplåtarna med TIG-svets 
och så kallad Mikro-TIG-svets. Svetsar kontrollerades med olika metoder för läcksökning. 

Rostfri plåt är känsligare än koppar mot korrosion orsakad av klorider. Närmast bakom plåtlinern 
ligger ett lager sprutbetong som förväntas ge basisk miljö så att klorider kan neutraliseras. Rostfri 
plåt har den fördelen att den är elastisk och seg. 

Lock 

Locket i Malung är självbärande och dimensionerat för 400 mm isolering, 100 mm jordlast samt 
snölast. Från en H-balk över mitten av gropvärmelagret ligger TRP-plåtar ut mot sidorna. Ovanpå 
plåten ligger isolering med en total tjocklek 300 mm och en fuktskyddande markduk av PVC. 
Locket är täckt med jord ca 100 mm. Ett självbärande lock med större spännvidd måste komplet
teras med ett antal bärande pelare. 

Ett självbärande lock har den fördelen att överytan till viss del kan användas beroende på vilken last 
locket dimensionerats för. Flytande lock är besvärligare vid tömning av koniska groplager. 

Kostnader 

En återkalkyl utfördes för lagervolymerna 10 000 och 40 000 m3. Ett gropmagasin för säsongslag
ring med lagervolym 10 000 m3 kostar 450 kr/m3 att bygga och med lagervolym 40 000 m3 kostar 
det 350 kr/m3 (1991). Tätskiktet uppskattades svara för ca 20% av den totala investeringskostna
den. Vidare uppskattades kostnaden för en utlagd liner av plåt till ca 400 kr/m2. 
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Energikostnaden, under antagande om 8 % årlig avskrivning på investeringar och tre omsättningar 
per år, beräknades till 22 öre/kWh och 16 öre/kWh för lagringsvolym 10 000 m3 respektive 40 000 
m3. 

Volym (m3) 
Spec. lagerkostnad (kr/m3) 
Energikostnad (öre/kWh) 

10 000 
450 
22 

40 000 
350 
16 

(Eriksson, Zinko, Hahn 1991) 

2.3 Åmmeberg 

Allmän beskrivning 

I Åmmeberg i Närke pågår ett försök sedan 1990 med ett gropvärmelager med flytande vägg. Kon
ceptet bygger på att ett visst utbyte av kallare bottenvatten i lagret och omgivningen tolereras. Vär
melagrets väggar hålls flytande, vatten finns således på båda sidor om väggsegmenten. Värmelagret 
är placerat i en före detta malmsilo på platsen för en nedlagd zinkgruva. I skrivande stund finns 
ingen rapport publicerad utan uppgifter om Åmmebergslagret bygger i huvudsak på personliga 
kontakter. 

Med erfarenhet av byggandet av lagret har funderingar kring en ny konstruktion tagit form enligt 
följande: Först gjuts en betongplatta i botten. Utifrån denna kan väggarna byggas upp under suc
cessiv vattenfyllning av lagret. Väggkonstruktion med tätskikt av kopparplåt alternativt rostfri plåt 
och isolering byggs upp horisontellt från den flytande betongplattan. När väggen är uppbyggd får 
betongplattan fungera som lock. En annan byggmetod är att montera väggens tätskikt för isole
ringen våd för våd i en ofylld grop och därefter provtrycka skarvar. Väggens inre skelett monteras 
därefter, samt metalliner invändigt groplagret. Utrymmet i väggkonstruktionen kan fyllas med 
polyuretanskum. 

Lagerkonstruktion 

Värmelagret består av prefabricerade väggelement av kopparfolie med innesluten isolering som 
monterats i den gamla malmsilon. Vattennivån innanför väggelementen kan bli ca 0,5 meter högre 
än utanför beroende på skillnader i vattnets densitet vid olika temperaturer. Väggelementen är 900 
mm breda och 8 meter höga. Lagervolymen är ca 500 m3. 

Väggelementen har ett inre stöd av armeringsjärn. Armeringen användes också för att förankra ele
menten i botten. Vid vattenfyllning av lagret släppte bottenförankringen. Det visade sig att denna i 
princip inte har någon funktion ur knäcksynpunkt. Det räcker enligt uppgift att förankra elementen i 
toppen. Botten är tätad med betong som besprutats med Novisol (plast). 

Isolering 

200 mm tjocka skivor av polyuretan omsluts av en 0,15 mm kopparfolie. En nackdel med kon
struktionen är att ett enda hål i folien gör att vatten kan tränga in och skada stora delar av 
isoleringen. 
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Tätskikt 

Värmelagret har egentligen inget tätskikt, med funktion att innesluta en vattenvolym, utan endast ett 
skyddande tätskikt för isoleringen. Vattenutbyte mellan den lagrade volymen och omgivningen till
låts. 

Lock 

Locket i Åmmeberg är självbärande. Det består av korrugerad plåt och isolering. Ett tunt skikt pa
raffinolja täcker vattenytan. 

Kostnader 

Nedan redovisas kostnadsuppgifter som erhållits efter personliga kontakter med inblandade. I Åm
meberg fanns en färdig berggrop att utnyttja. Väggar och tak för ett värmelager med volymen 1000 
m3 kostar ca 500 kr/m3 att bygga. För större volymer 4000-10 000 m3 ligger kostnaden omkring 
250-300 kr/m3. I Åmmeberg menar man att målet för ett lönsamt säsongslager måste reduceras till 
150 kr/m3 exklusive urtag för grop. 

2.4 Lambohov 

Allmän beskrivning 

I Lambohov utanför Linköping byggdes i slutet av 70-talet en isolerad berggrop. Gropvärmelagret 
var kopplat till 55 radhuslägenheter med solfångare på taken. I systemet ingick även en oljepanna 
och värmepumpar. Gropvärmelagret dimensionerades för säsongslagring av radhusens hela behov 

3för rumsuppvärmning och varmvatten. Vattenvolymen uppgick till 10 000 m . 

Anläggningen i Lambohov projekterades delvis med stöd av erfarenheter från gropmagasinet i 
Studsvik. Anläggningen avvecklades 1990 då solfångarna demonterades och gropen igenfylldes. 
Efter en utvärderingsperiod var det tänkt att samfälligheten (radhusägarna) skulle överta driften. De 
var tveksamma eftersom man haft problem med anläggningen som resulterat i omfattande ombygg
nationer och osäkerhet rådde kring kapital- och driftskostnader. De uppmätta värmeförlusterna var 
större än förväntat. I lagret fick man problem med tillväxt av bakterier och alger som bland annat 
resulterade i att ledningssystemen in till husen sattes igen. Samma företag var både beställare och 
entreprenör, vilket ledde till bristande kontroll under uppförandet. 

Lagerkonstruktion 

Gropvärmelagret placerades av estetiska skäl helt nedsänkt i en ursprängd berggrop, Figur 2.4. När 
3hela lagret var fyllt uppgick vattenvolymen till 10 000 m . Gropen hade diametern 32 meter och 

djupet 12 meter. I gropens centrum var en 12 meter hög skiktfördelare placerad för ut- och intag. 
En platsgjuten mur av betong från bergytan upp till färdig grophöjd definierade lagrets omkrets. 

Under marknivån byggdes lagret upp av murblock av Leca. Utrymmet bakom muren till ber
get/stödmuren fylldes av en löst packad fyllning av Leca. Lecafyllningen var cementstabiliserad av 
arbetstekniska skäl. Sprickbildning i Lecamuren vid en temperatursänkning förhindrades genom att 
muren var kramlad till bakomliggande lättklinkerfyllning. Fördelning av sprickor i murverket och 
begränsning av sprickvidden erhölls genom armering i var tredje fog och en invändigt applicerad 
armerad puts som samtidigt tjänade som underlag för tätskiktet. 
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Botten av bergropen bestod av ett dräneringslager av grus och därpå löst komprimerad Leca ca 1,2 
meter. Ovanpå Lecafyllningen låg ett 50 mm lager fin sand med en polyesterduk både under och 
ovan sandfyllningen. Polyesterduken fungerade som underlag för tätduken. 

VATTENYTAGOLV I 
CENTRAL 
BYGGNAD 

CEMENTSTABILISERAD LECA 

~-!--'~=il-- BERG 

~~==l!--- TRUMMA TILL PUMPGROP 0 60 CH 

Figur 2.4 Sektion genom groplagret i Lambohov (Norbäck m.fl 1984). 

Isolering 

Lagrets stora djup och därigenom uppkomna vattentryck ställde stora krav på isoleringens lastupp
tagande förmåga. Målsättningen var att låta bergssidorna via isoleringen ta upp vattentrycket. Lag
rets sidor isolerades med 750-1000 mm cementstabiliserad lättklinker och 250 mm Lecablock. 

Locket isolerades med 400 mm isoleringsskivor (med överlappsskarvar) av polyuretan. 

Försök med sprutad polyuretanisolering gjordes men den gav en försämrad lastupptagande förmåga 
vid aktuella temperaturer under lång tid. Man räknade på ett alternativ med prefabricerade betong
element med utvändig isolering. Det alternativet visade sig inte vara konkurrenskraftigt ur kostnads
synpunkt. 

Tätskikt 

En prefabricerad 1,5 mm butylgummiduk inneslöt vattenvolymen. Bakom gummiduken låg en plast
duk som fungerade som glidskikt. 
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Lock 

Locket i Lambohov konstruerades flytande. Efter vattenfyllning av gropen lades en prefabricerad 
helsvetsad butylgummiduk ut med övermått. Gummiduken sträcktes och fastsattes i groplagerkan
ten. Ovanpå gummiduken följde 400 mm isolering och en helsvetsad plastduk. Täthetsproblem 
uppstod med både gummi- och plastduken och man avråder från att tillämpa konstruktionen för den 
här lagerstorleken och större. 

Kostnader 

Investeringskostnad för värmelagret var 4 790 tkr (1979-09-28) som för volym 10 000 m3 ger den 
specifika lagerkostnaden 480 kr/m3. Total investeringskostnad för hela värmesytemet beräknades 
till 13,6 Mkr. 1981 togs flera beslut om ombyggnad av anläggningen för 2,6 Mkr. Ombyggnationen 
gällde framförallt VVS-installationer samt åtgärder som förbättrade vattenkemin. 

2.5 Ingelstad 

Allmän beskrivning 

Som en del i ett experimentbyggnadsprojekt uppfördes i slutet av 70-talet en isolerad platsgjuten 
betongtank i Ingelstad utanför Växjö, Figur 2.5. Värme från ett solfångarfält lagras för försörjning 
av 52 fristående villors årliga behov av rumsuppvärmning och varmvatten. Efter diverse förbätt
ringar täcks 65% av värmebehovet med solvärme. 

Solfångarfältet har genomgått en del förändringar under de dryga tio år som anläggningen varit i 
drift. De ursprungliga koncentrerade solfångarna har ersatts med plana solfångare. Solfångarytan 
har också utökats bland annat för att bättre utnyttja tankens lagringskapacitet. 

Figur 2.5 Sektion genom ackumulatortanken i Ingelstad (Finn 1979). 
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Värmeuttag från tanken sker via värmeväxlare. Vattnet blir efter uppvärmning avsyrat och avkalkat. 
För att begränsa kalkutfällning från betongen behandlades invändiga ytor med en vattenglasemul
sion. Risk finns att kalk fälls ut i värmeväxlare och rörsystem. I Ingelstad bedömde man det som 
enklare att rengöra värmeväxlarna, om problem med kalkfällning skulle uppstå, än att behandla 
vattnet. 

Lagerkonstruktion 

Tanken som är placerad på en betongplatta ovan mark består av glidformsgjuten och efterspänd 
betong. Den är isolerad utvändigt. Betongtankens volym är 5000 m3 och höjden 8 m. 

Ytterväggar utgörs av korrugerad plåt fastsatt i ett regelverk av trä. Under betongplattan i botten 
ligger en lättklinkerfyllning ovanpå isolering av foamglas och ett dräneringslager av grus. 

Isolering 

Betongtanken är isolerad utvändigt längs sidorna och ovanpå med 100 mm foamglas och 900 mm 
mineralull. Väggens k-värde bestämdes till 0,04 W/m°C. Foamglasskiktet limmades i två skikt. Det 
inre skiktet limmades med 20 mm breda vertikala springor för dränering av läckagevatten. Foam
glas fungerar som diffusionsspärr. Isoleringen längs tankens sidor skyddas utvändigt av en tra
petskorrugerad plåt uppsatt på ett träregelverk. Botten av tanken isolerades med 320 mm foamglas. 

Mindre åtgärder har genomförts för att minska värmeförlusterna från lagret, bland annat har kana
lerna mellan betongens utsida och foamglasskiktet tätats upptill för att reducera luftrörelser i dessa 
och i mineralullen. 

Tätskikt 

Den med vattenglasemulsion behandlade betongen fungerar som tätskikt. 

Lock 

Locket som består av prefabricerade bjälklagselement av betong konstruerades självbärande med ett 
speciellt konstruerat vattenlås. Kondenserad vattenånga fyller vattenlåset till en viss nivå och över
skott återföres till tanken. Bjälklagselementen vilar på ett balksystem som bärs upp av prefabrice
rade 300x300 mm pelare. 

Locket är isolerat med 100 mm foamglas och 900 mm mineralull. Mellan foamglasskiktet och mine
ralullen finns 60 mm skyddsbetong. Lockets k-värde bestämdes till 0,04 W/m°C. Yttertaket utgörs 
av ett uppstolpat trätak av plywood med papptäckning. 

Kostnader 

Total anläggningskostnad, i 1988-års penningvärde, finns redovisad efter varje ombyggnation. An
läggningen som den ser ut idag kostar 13,4 Mkr (1988-års penningvärde) att bygga. Lagerkostna
den uppskattas till 1030 kr/m3. 1985 uppskattades kostnaden till 790 kr/m3 exkl. rörsystem. 
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2.6 Kronhjorten 

Allmän beskrivning 

I kvarteret Kronhjorten i Växjö finns ett gropvärmelager i berg, Figur 2.6. Värmelagret är kopplat 
till markplacerade solfångare för värmeförsörjning av en intilliggande lagerlokal. Gropvärmelagrets 
konstruktion skiljer sig väsentligt från det som ursprungligen projekterades och till en början byg
gdes. Den ursprungliga gropen var tänkt att isoleras med sprutad polyuretan på bergväggarna och 
ett tätskikt bestående av en prefabricerad polyetenduk. 

Hålb;älklag Crus.fyllning
Mark a 

Isolering 

J7å·tskikt 

I 
{ 

i Berggrund 
Stddmur 

Isolering
Flåttank 

Betongplatta lJrånerat gruslager 

Figur 2.6 Principskiss över värmelagret i Kronhjorten (Dalenbäck 1992). 

Problem uppstod med polyetenduken som trots tre försök och lagningar inte blev tät. Polyetenduken 
hade medelhög densitet. Som alternativt tätskikt diskuterades armerad sprutbetong, polyetenduk 
med hög densitet, någon typ av fluorplast eller tunnplåt. Frågetecken fanns kring att låta isoleringen 
utgöra underlag för betong. En högdensitetsduk av polyeten kunde levereras från tysk tillverkare 
men till hög kostnad. Fluorplaster av typ aclar och teflon var svår att sammanfoga. Man valde en 
lösning där en valsad tank av tunnplåt konstruerades i gropen. 

Bergkvaliten var sämre än man förutsett. Om bergschakt utförts under förutsättningen att en plåt
tank skulle användas hade gropen kunnat ursprängas cylindriskt. En cylindriskt grop får stabilare 
väggar med mindre bergutfall. Gropen är delvis placerad under grundvattennivån vilket resulterade 
i ett omfattande inläckage av grundvatten. Därför rekommenderas att värmelager med liknande 
konstruktion under grundvattenytan bör vara försett med dubbla dräneringssystem med inbyggd 
larmfunktion. 

SGI/ AGa/9001-349-1/dec.1993 

SGI Varia 392



12 

Lagerkonstruktion 

Gropvärmelagret består av en plåtcylinder i ett ursprängt rektangulärt bergrum. Bergrummet har 
måtten 12x14x7 meter. Plåttanken är 7,5 meter i diameter och 7 meter hög. Lagervolymen uppgår 
till 300 m3. 

I botten av berggropen ligger ett dräneringslager av grus, en betongplatta som underlag för plåttan
ken. En stödmur av betong kantar övre delen av lagret. Dräneringslagret har förbindelse med en 
dräneringsbrunn i gropens ena hörn. 

Isolering 

Bergväggarna och stödmuren är klädda med platssprutad polyuretanisolering ca 200 mm. Polyuretan 
fäste bra på bergväggen. Locket isolerades med expanderad polystyren. Högsta användningsbara 
temperatur för cellplastisolering av polystyren anges till 75°C. 

Tätskikt 

Den valsade spirotanken bildar tätskikt för den inneslutna vattenvolymen. Betongplattan utgör tät
skikt i botten. Ett spår i betongplattan användes för att valsa spirocylindern på plats. 

Lock 

Hela bergrummet täcks av ett hålbjälklag av betong. Locket är således självbärande. Därpå finns en 
polyetenduk, isolering av polystyren samt en grusfyllning. 

Kostnader 

Kostnadsuppgifter saknas. 
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2.7 Särö 

Allmän beskrivning 

I Särö på västkusten finns ett mindre bostadsområde med sammanlagt 48 lägenheter med takintegre
rade solfångare och tillhörande värmelager. Värmelagret utgörs av en spirotank placerad i en isole
rad berggrop ovan grundvattenytan. Bostadshusen utgörs dels av radhus med takintegrerade sol
fångare dels av parhus utan solfångare. Solfångarna är försedda med ett konvektionshinder av plast, 
TPFE, som reducerar värmeförluster framförallt vid högre temperaturer. För närvarande täcks vär
mebehovet till 28 % av solvärme. 

Problem finns bland annat med för höga flöden i solfångarna i förhållande till flödet från tanken 
vilket medför att solfångarna ger något mindre än optimalt. 

Lagerkonstruktion 

Värmelagret består av en valsad plåtcylinder placerad i en ursprängd berggrop, isolerad med lösull 
mellan bergväggen och plåttanken, Figur 2. 7. Volymen uppgår till 640 m3. Tanken är 15 meter i 
diameter och 10 meter hög. Övre delen av den ursprängda berggropen är kantad av en betongsarg. 
En halv väggsida, där uttag av bergmassor skett utgörs av en betongvägg. Tanken står på en be
tongplatta ovan ett dräneringslager av grus. Betongplattan är bestruken med Sicaflex som reducerar 
utfällning och förbättrar betongens täthet. 

Plåttak 

Betongsarg 

Berg 
Isolering 
med lösull 

Valsad 
ståltank 

Betongplatta på grusbädd 

Figur 2.7 Principskiss av värmelagret i Särö (Dalenbäck 1991 ). 

Isolering 

Utrymmet mellan tanken och bergväggen är fyllt med lösull. Tanken är inte placerad i centrum av 
berghålet vilket innebär att isoleringstjockleken varierar mellan 500 och 2500 mm. Bergväggen är 
förstärkt med sprutbetong, som även fungerar dränerande. Utmed den förstärkta bergväggen hänger 
en plastfolie. Mellan tankens topp och berggropens tak uppgår isoleringstjockleken till 1000 mm. 
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Täts/åkt 

Tätskiktet utgörs av 2 mm plåt. Tätskiktet i botten utgörs av betongplattan som bestrukits med 
Sicaflex. 

Lock 

Tanken är täckt av ett plåttak. Taket är inte tätt, därför är vattenytan begjuten med ett syre- och 
diffusionsskyddande skikt av paraffinolja. Yttertaket är självbärande och består av korrugerad 
aluminiumplåt vilande på en betongsarg. 

Kostnader 

Till en början konstateras att det är billigare att bygga en tank ovan markytan. En nedsänkt tank i 
berggrop har den fördelen att den lättare smälter in i omgivningen och överytan kan användas. 
Kostnader finns redovisade för det gropvärmelager som utgjorde underlag för ansökan om experi
mentbyggnadsstöd, den förverkligade gropen och en grop som bygger på erhållna erfarenheter från 
projektering och byggande. Prisnivå från februari 1990. 

Ansökt Uppfört Kalkyl (ny) 
Volym 1400 640 1760 
T (°C) 35-85 35-95 35-95 
Tätskikt Plast Plåt Plåt 
Spec. lagerkostnad (kr/m3) 930 2841 920 

(Dalenbäck, 1991) 

Skillnad i kostnad mellan det lager man ansökt om att få bygga och det uppförda värmelagret beror 
främst på högre kostnader för sprängning, schakt och betongarbeten. 
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3. SAMMANFATTNING AV VUNNA ERFAR
ENHETER 

Lagerkonstruktion 

Värmelager i ursprängda bergutrymmen förutsätter god kännedom om bergkvaliten. Det är en för
del om bergutrymmen kan utsprängas cylindriskt. En cylindrisk berggrop får stabilare väggar med 
mindre bergutfall. Erfarenheter från Kronhjorten visar på betydande problem med inläckage av 
grundvatten. Värmelager med liknande konstruktion under grundvattenytan bör vara försett med 
dubbla dräneringssystem med inbyggd larmfunktion. 

Enkla systemlösningar är att föredra med skilda kretsar mellan produktionsenhet och värmelager 
samt mellan värmelager och förbrukare. I en del gropar har problem med tillväxt av alger uppstått 
främst vid måttliga temperaturer, mindre än 35°C. Ingen behandling av vattenvolymen har förut
setts i något av projekten. I Ingelstad bedömde man det som enklare att rengöra värmeväxlarna än 
att behandla vattnet. 

Kostnader kan reduceras om man i större omfattning prefabricerar olika delar, till exempel liner och 
isoleringsenheter. 

En faktor som har betydelse för hur väl ett projekt kan genomföras är projektorganisationen, dess 
sammansättning, ledning och även geografiska placering. Projekten löper under flera år och det 
händer att projektgruppen byter medlemmar. 

Isolering 

Val av isoleringsmaterial och omfattning av isoleringen styrs av isoleringskostnaden kontra kostna
den för värmeförluster. Det material som har använts för isolering av värmelagrens sidor och topp 
är polyuretan, polystyrencellplast, mineralull och stenull. Med tanke på den höga temperaturnivån 
vid vattenvärmelagring har valet ofta fallit på isolering av polyuretan (PUR) antingen platsskummad 
eller i skivform. PUR-isolering klarar höga temperaturer omkring 95°C. En nackdel med polyure
tan är att den kan brytas ned genom hydrolys när den utsätts för fukt i kombination med hög tempe
ratur. Hållfasthets- och isoleringsegenskaper försämras då betydligt. Platsskummad polyuretan fäs
ter bra på berg. Metoder finns för kontroll av erhållen tjocklek och densitet. 

En faktor som har betydelse är isoleringens lastupptagande förmåga och isoleringens deformation 
vid belastning. Osäkerhet råder när det gäller isoleringens funktion på längre sikt. Av byggnadstek
niska skäl kan det vara fördelaktigt att välja samma isoleringstjocklek längs lagrets hela sidor och 
eventuellt också ovanpå lagret. 

Skivor av polystyrencellplast har använts dels i Kronhjorten dels i Malung. Polystyren kan antingen 
vara av extruderad eller expanderad typ. De båda typerna har olika struktur vilket bland annat leder 
till att den expanderade polystyrencellplasten har något sämre isoleringsförmåga. Den är dock näs
tan hälften så dyr. Högsta användnings bara temperatur för isolering av polystyrencellplast anges till 
1s0 c. 

Om lös mineralull kan användas kan kostnadsvinster göras. Mineralull och stenull är baserade på 
naturliga material och klarar temperaturer på upptill 200°C. Lösull har en tendens att sjunka ihop 
efter en tid varför påfyllning kan behövas. För att mineralull ska bibehålla god isoleringsförmåga 
måste den skyddas mot markfukt, nederbörd och kondensfukt. 
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I Lambohov användes lättklinker (Leca) bland annat för isolering av gropens sidor. Lättklinkers 
isolerande förmåga är begränsad. Den vattenupptagande förmågan är relativt hög. 

Tätskikt 

Ett tätskikt har som funktion att innesluta den lagrade vattenvolymen och/eller skydda isoleringen 
mot fukt. De tätskikt som använts har varit av plast, gummi eller metall. Prefabricerade dukar av 
butylgummi och polyeten placerades invändigt i groparna. Polyetendukar med medelhög och hög 
densitet har använts. Det har visat sig att det är svårt att få dukarna täta. För att uppnå livslängden 
25 år får medeltemperaturen för butylgummi inte överstiga 40°C. Om temperaturen istället är 70°C 
minskar livslängden till 2 år. 

Alternativ till polyeten är olika typer av fluorplaster, exempelvis aclar och teflon, men dessa är 
svåra att sammanfoga. 

Metalliner av koppar och rostfri plåt har använts i Malung. Rostfri plåt är mer elastisk än koppar 
vilket gör att det bättre kan ta upp spänningar orsakade av temperaturskillnader. Plåt är däremot 
känsligare mot korrosion orsakad av klorider i en sur miljö. I en basisk miljö (betong närvarande) 
kan kloriderna till viss del neutraliseras. Värdefulla erfarenheter erhölls i Malung vad det gäller 
metoder för svetsning och läcksökning. Om metalliner kan prefabriceras i högre grad reduceras 
kostnaden. 

Ett intressant tätskikt inte minst ur kostnadssynpunkt är tunnplåt i form av en spirocylinder. Spiro
tankar tillverkas med maxvolym 2000 m3. 

Ett sätt att förbättra betongs täthet är att bestryka den med en plastlösning eller klä den invändigt. 
Förutom bättre täthet minskar risken för kalkutfällning. 

Lock 

En del lock konstruerades flytande andra självbärande. För värmelager med mindre lockytor har 
man ofta valt självbärande lock. Vid stora spännvidder blir kostnaden hög för ett självbärande lock, 
eftersom det då måste bäras upp av pelare eller balkar. Locken har konstruerats med antingen en 
gummiduk, tätskikt av plåt eller bjälklagselement av betong tillsammans med isolering. 

Locket i Studsvik utgjordes av en flytande gummiduk som fick hänga över lagrets kanter. Duken 
bildade en ficka i mitten där vatten ansamlades som i sin tur fuktade isoleringen. Vattensamlingen 
berodde främst på kondens. Avdunstning från vattenytan reduceras genom att begjuta den med pa
raffinolja. För ett tätt lock begränsas avdunstningen av hur mycket vattenånga den fria luftmassan 
kan uppta. 
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4. ALTERNATIVA GROPLAGERKONCEPT 

I förstudien har fyra alternativa groplagerkoncept studerats, en prefabricerad betongtank, ett kon
cept med flytande lock och hängande väggar, spirotank samt ett koncept som bygger på att ett 
slangsystem får fungera som värmeväxlare i en återfylld grop. Arbetet genomfördes under vissa 
förutsättningar, se nedan. Koncepten innehåller förslag till principiell uppbyggnad utan detaljlös
ningar. Kostnaden för de olika koncepten redovisas separat i kapitel 5 .1. I kostnads jämförelsen har 
också medtagits tidigare föreslagna groplagerkoncept med slitsmurar, se kapitel 4.5. 

Förutsättningar: 

Lagerstorlek 10 000 m3 vatten 
Lagerhöjd ca 10 m, radie ca 18 m 
Temperatur 10-95°C 
Max tryckbelastning 100 kPa i botten på fylld grop 
Markförhållande Fast jord, ovan grundvattennivån 
Gropuppbyggnad Grop med sidolutning motsvarande högst jordens rasvinkel. 

Prefabricerade element där det är möjligt. 
Teknisk livslängd 25 år 
Isolering lock 400 mm (motsvarar cellplast) 
Isolering 200 mm, halva väggens höjd (motsvarar cellplast) 
Förstudie Pilotlager använder värmeväxlarkoppling mot förbrukaren 

för att undvika syresättning av processvatten. 

4. 1 Prefabricerad betongtank 

Lagerkonstruktion 

Med tanke på de vinster som kan uppnås genom prefabrikation är det intressant att undersöka en 
prefabricerad betongtank. Värmelagrets sidor byggs upp av prefabricerade betongelement, Figur 

34.1. Betongtankar kan tillverkas med maximala volymen 10 000-11 000 m . Massbalans utuyttjas 
och tanken kan nedsänkas 2-3 meter enligt tillverkaren. Urgrävda massor utläggs som skyddsvall 
runt tanken. Man bör sträva efter att hålla temperaturskillnaden mellan betongens in- och utsida 
lägre än 30°C. Botten får utgöras av en betongplatta ovanpå ett dräneringslager av makadam. 
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PLÅTKASETT MED 
PREFABRICERADE BETONG ELEMENT 

ISOLERING 

T 

MUR CA 90 mm 

URGRÄVDA MASSOR 

~ 
= // .; .///= ///~ ✓/ -=- // - //- -// - /// ..::::- // ///..:: 

Figur 4.1 Sektion prefabricerad betongtank. 

Isolering 

Betongtanken isoleras utvändigt ovan markytan exempelvis med mineralull. Ett regelverk konstrue
ras runt tanken för att fästa en skyddande plåt. Betongtanken kan också isoleras med extruderad 
polystyrencellplast. 

Tätskikt 

Ytbehandling av tankens sidor kan krävas. Betongens täthet kan förbättras genom att bestryka tan
ken invändigt med en plastmassa. Alternativa lösningar är sprutbetong eller någon typ av tätskikt. 
Enligt tillverkaren klarar betong temperaturer på upptill 95°C varför inga större problem med till 
exempel utfällning bör uppstå. 

Lock 

Med tanke på den stora spännvidden konstrueras locket flytande. Plåtkasetter med inbyggd isolering 
täcker vattenytan. Kostnadsvinster erhålls om isolering av mineralull kan användas även om tjockle
ken blir den dubbla. En fullstor tank för säsongslagring med volymen 10 000 m3 och höjden 8,6 m 
blir ca 38 meter i diameter. 
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4.2 Groplager med hängande väggar och flytande lock 

Lagerkonstruktion 

Konceptet bygger på en lösning med hängande väggar och flytande lock, Figur 4.2. Hydraulisk 
kontakt tillåts mellan den lagrade vattenvolymen och omgivningen. Konceptet skulle kunna anpassas 
för lagring i befintliga gropar, hamnbassänger eller sjöar. Väggarna består av antingen prefabrice
rade eller platsbyggda element. Elementen är gjorda av plåt och innesluter en isolering. I det fall att 
väggelementen prefabriceras kan man tänka sig att även ytan mellan elementen täcks av plåt alter
nativt plast (bättre ur värmeledningssynpunkt). Isoleringen blir därmed inte genomgående vilket har 
sina fördelar i händelse av ett läckage men är mindre bra ur värmesynpunkt. Nedre delen av vägg
elementen kan utgöras av en kjol av plåt, plast eller gummi eftersom temperaturkraven där är lägre. 

PLÅ TKASETT MED 
ISOLERING 800 mm 

VATTEN URGRÄVDA 

MASSORHÄNGANDE ISOL 40 
INNESLUTEN I METALL 

- ✓/-= //_- ///..: /// 

,/ .- ·~ TÄTSKIKT BENTONIT /PLAST 
/ 

Figur 4.2 Principskiss av ett gropvärmelager med hängande väggar och flytande lock. 

En grop urgrävs enligt principen för massbalans. I botten på gropen utläggs ett tätskikt till exempel 
i form av en bentonitmatta, varefter gropen vattenfylls. Elementen nedsänkes i den vattenfyllda 
gropen utifrån en plattform som bildar lock. Elementen fästes till varandra i vattennivån. Armering 
mellan elementen för upptag av dragkrafter kan krävas. Hur elementen ska fästas till varandra och 
till locket återstår att lösa. Med tanke på temperaturskillnader mellan in- och utvatten kan någon 
form av armering behövas inuti elementen. För ett fullstort lager med ytan 1000 m2 och under 
antagandet att elementen är 1,2 m breda skulle det behövas 94 st element för att bygga gropen. 

I det fall att väggelementen plats bygges kan isoleringen göras genomgående längs lagrets sidor. En 
liner till botten, en liner till halva längden som ansluts till den längre linern och utrymmet dem 
emellan fylls med isolering. Arbetet förutsätter att gropen inte är vattenfylld. 

Isolering 

Med tanke på den höga lagringstemperaturen (95°C) är isolering av polyuretan eller mineralull ak
tuella. Isolering av mineralull används i elementens övre halva. Det kan vara en fördel att använda 
isolering med viss lastupptagande förmåga. I det fall att isoleringen inbyggs i helt slutna kasetter 
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förstörs endast isoleringen i det aktuella väggelementet vid ett eventuellt genombrott. Väggelemen
tet kan då bytas ut. 

Tätsldkt 

Tätskiktet utgörs i det här fallet av plåt eller möjligen gummi eller plast i väggelementens nedre del 
och har som funktion att skydda isoleringen mot fukt och innesluta en lagervolym men inte under 
absolut täthetskrav. Hydraulisk kontakt finns mellan den lagrade vattenvolymen och omgivande 
vattenvolym. 

I botten på gropen läggs ett tätskikt mot omgivande jord. Tätskiktet kan utgöras av en bentonitmatta 
eller en duk av plast. 

Lock 

Locket är flytande med liknande konstruktion som för betongtanken. 

4.3 Isolerad spirotank 

Lagerkonstruktion 

Spirocylinder kan byggas med volymer upp till 2000 m3. För att uppfylla volymskravet enligt för
utsättningarna behövs det fem stycken cylindrar med denna volym. En eller flera spirotankar kan 
placeras i en urschaktad grop utan återfyllning, Figur 4.3. Den urschaktade gropen bildar ett natur
ligt skyddsområde runt tanken alternativt tankarna. En spirocylinder konstrueras utifrån en betong
platta i botten, vilandes på ett dräneringslager av makadam. 

ISOLERING 800 mm 

PLÅT 

TUNNPLÅT 

URGRÄVDA MAS~~ 

ISOLERING 400 mm = ///:::: / = ,< = 

l=!!::::i=j!::::C:=➔~4~"~..r- , · DRÄNERING
.·•-c::·:-c:;·,•:-::..:·;.. ,· "; ', ·. :.~-';.i::( 

IBETONGPLATTA CA 150 mm 
MAKADAM 

Figur 4.3 Spirotank. 
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Isolering 

Spirotanken isoleras längs hela tankens sidor med mineralull. Isoleringen skyddas utvändigt av en 
trapetskorrugerad stålplåt. Spirocylindern håller stålplåten med hjälp av distanser som monteras i 
falsen. 

Tätskikt 

Tätskiktet utgörs av galvad stålplåt och betongen i tankens bottenplatta. 

Lock 

Lockkonstruktionen bygger på samma ide som för betongtanken, det vill säga flytande lock av plåt 
som innesluter en isolering. 

4.4 Återfylld grop med slangsystem 

Lagerkonstruktion 

Lösningen bygger på att ett slangsystem får fungera som värmeväxlare i en återfylld grop. En grop 
urschaktas, efter tätning av bottnen återfylls gropen tillsammans med ett slangsystem. Fyllnads
materialet kan utgöras av det ursprungliga urschaktade materialet. Alternativa fyllnadsmaterial är 
annan typ av jordmaterial, torv eller någon lämplig restprodukt. Torv finns i form av balar eller 
som blöttorv och kostar uppskattningsvis 70 kr/m3. Vid en kostnads jämförelse mellan vattenlager 
och marklager görs en normering med avseende på energiinnnehåll och värmeförluster. En grop 
med volym 20 000 m3 motsvaras av ca 10 000 m3 vattenlager (Magnusson m.fl 1990). 

I botten på den urschaktade gropen utlägges ett tätskikt bestående av en bentonitmatta eller geotex
til. Fyllnadsmaterialet och slangar utlägges växelvis så att en cylinder bildas. Området utanför cy
lindern återfylles med ursprungligt material. Efter färdigställandet kan vatten tillföras "markgropen" 
för att uppnå bättre lagringskapacitet i fyllningen. 

JORDFYLLNING 

ISOLERING 400 mm 

SLANGAR 

ÅTERFYLLNING 

= / = '///.::::: / /.= /// - // = /_ 

ÅTERFYLLNING SAND/ MORÄN TÄTSKIKT BENTONITMATTA 
'TORV I RESTPRODUKT EL. DYL. 

Figur 4.4 Principskiss fylld grop med slangsystem. 
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Isolering 

Lagrets överyta isoleras med markskivor av polystyrencellplast ca 400 mm med en underliggande 
diffusionsspärr bestående av en polyetenduk. Isoleringen täcks av ett skyddande jordlager. 

Tätskikt 

Ett tätskikt utmed gropens botten och kanter utlägges. Tätskiktet kan exempelvis utgöras av en 
geotextil, plastduk eller bentonitmatta. En absolut tät konstruktion är emellertid inte ett krav utan 
beror av grundvattenytans läge och fyllningens permeabilitet. 

Lock 

Någon egentlig lockkonstruktion behövs inte. Ovanpå isoleringen utlägges ett skyddande jordtäcke. 
Ett alternativ till jord kan vara lös torv eller en miljökontrollerad restprodukt. 

4.5 Slitsmursförstärkt groplager 

Studier av tidigare groplagerkoncept finns redovisade bland annat i rapporten "Tekniskt och eko
nomiskt underlag för forsknings- och teknikutvecklingsinsatser vid värmelagring i mark och vatten" 
utgiven av STEV (Statens energiverk, numera NUTEK) samt i rapporten "Kostnader för gropma
gasin i berg och lera", R55:1990, utgiven av BFR 1990. I STEV-rapporten har koncept för lös och 
fast jord studerats. Lösningar som kompletterar de ovan redovisade lagerkoncepten är slitsmur, 
främst avsedd för lös jord, och en konventionell ståltank. 

Lagerkonstruktion 

En slitsmur består av en i marken gjuten och armerad betongmur, ca 0,5 m tjock. Den kan utföras i 
lös eller fast jord. I lös jord erhålls en stabilisering av jorden. Efter gjutning kan gropen grävas ur 
innanför muren. Konceptet bygger på utnyttjande av massbalans med en påbyggd isolerad betong
vägg på den ursprungliga markytan. Kostnadsberäkningar redovisas för ett oisolerat alternativ, 
Figur 4.5, där betongen utgör tätskikt och ett alternativ med hängande metallinklädd isolering 
invändigt slitsmuren, Figur 4.6. Botten utgörs i båda fallen av en betongplatta ovan ett eventuellt 
gruslager. 

Isolering 

Betongelementen isoleras utvändigt. Ett alternativ med metallinklädd isolering hängandes innanför 
betongmuren samt ett alternativ utan invändig isolering presenteras. 
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UPPBYGGD BETONGVÄGG 

ISOLERING 

LOCK 

A 

A 

NATURLIG MARKYTA 
URGRÄVDA MASSOR 

A 

A 

A 

SLITSMUR CA 0.5 m 

A 
LERA 

I.... -. 
•' .. ·. · ·." · ·:· · · . .--:. · · • :FFi1"i<-rioNsjåRD :. ·. : ·, ·.. · · ·.. --· · 

Figur 4.5 Principskiss över slitsmursförstärkt grop. Betongen utgör tätskikt, oisolerad 
invändigt (Magnusson m.fl, 1990). 

EV. BITUMEN / POLYMER UTEFTER BETONGVÄGG 

UPPBYGGD BETONGVÄGG 

I EV. UTGÅR DENNA !SOL. 

i LOCK , 

I .6 

I 
HÄNGANDE ISOL. I'-

A..-
A A 

A 

URGRÄVDA MASSOR
\. 

Al NATURLIG MARKYTA 
,ff' ;;;;;:. /,Y/ --- /,?' --- ///...., ..,.....,.. ,;;;, ,.,..,,,..,.., ..,. /,,?,::,: ✓-~/,,V -

INNESLUTEN I METALL ... A 

... SLITSMUR CA 0.5 m. 
.A 

I'-
A 

... 
BITUMEN / POLYMER 

I .. 
A 

A 

LERA 

~ ~= =>r-·~-.-,,: .. :·.,:: ·.: .;.•.:. ·: ._'.:::; A 

EV. GRUS 
A 

BETONGPLATTA 

f:-·-·.•··.,: •.·.·.·. :.• .. ,................ -· .ö. -· ···_.·. ~ ·- ·~ 
.. • ... - · ·.·· . · . · · · · ·· · . -FRIKTI NSJORD - · 

Figur 4.6 Principskiss av slitsmursförstärkt grop. Invändig isolering, bitumen/polymer i 
botten och eventuellt utmed betongsidorna (Magnusson m.fl, 1990). 

Tätskikt 

Ett alternativ bygger på att betongen utgör tätskikt. I det andra alternativet behandlas betongytan 
med bitumen eller en polymer. 
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Lock 

Lockkonstruktionen, fribärande, centrumbärande eller flytande, har inte preciserats. 

Kostnader 

Kostnaden anges i 1990-års prisnivå. 

Slitsmur utan invändig isolering 361 kr/m3, lagervolym 47 000 m3 
betong enda tätskikt 
Sitsmur med invändig isolering 434 kr/m3, lagervolym 47 000 m3 
tätskikt av bitumen/polymer 615 kr/m3, lagervolym 10 000 m3 

(Magnusson m. fl, 1990) 

Vidare redovisas kostnaden för en konventionell ståltank ovan mark, oisolerad respektive isolerad, i 
volymer som erfodras vid säsongslagring. 

Oisolerad ståltank 800 kr/m3 1991, lagervolym 10 000 m3 
(Energimagasinet 1991 :6) 

Isolerad ståltank 513 kr/m3 1990, lagervolym 10 000 m3 
(Ljungkrona 1990) 
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5. TEKNISK OCH EKONOMISK JÄMFÖRELSE 

5.1 Kostnadssammanställning 

En kostnadssammanställning över groplagerkoncept beskrivna i kapitel 4.1-4.4 finns redovisad i Ta
bell 5.1, med en uppdelning på markarbeten, isolering, tätskikt och lock i procent av total investe
ringkostnad. Vidare anges den normerade kostnaden per m3 vattenekvivalent lagervolym. 

Tabell 5.1 Kostnadsstruktur för alternativa groplagerkoncept i % av total investerings
kostnad samt normerad kostnad kr/m3 vattenekvivalent. 

Prefabricerad Hängande väggar Spirotank Återfylld grop 
betongtank flytande lock isolerad med slangsystem 

Mark, etablering, 
rör, slang 24 25 19 53 
Sidoisolering 

3 4 22 inkl. lockisol. -
Tätskikt exkl. 
lock, btg, plåt 40 40 58 inkl.lock 7 
Lockkonstruktion 
inkl. isolering 33 31 - 40 

Summa(%) 100 100 100 100 
Normerad kostnad 
kr/m3 451 421 552 735 

Kostnader för de i förstudien särskilt studerade koncepten bygger dels på underlag från arbetet med 
STEV-rapporten, som uppräknats till 1992-års prisnivå, dels på införskaffade kostnadsuppgifter 
från leverantörer. Utförliga kostnadskalkyler för groplagerkoncepten återfinns i Bilaga "Kostnads
kalkyler för groplagerkoncept". I kapitel 5.2 värderas de olika koncepten i samband med en kost
nadsjämförelse med byggda gropvärmelager. 

I Tabell 5.2 redovisas specifik lagerkostnad för byggda groplager. I Tabell 5.3 och 5.4 redovisas 
specifik lagerkostnad för groplagerkoncept som tidigare beskrivits i litteraturen respektive de i för
studien särskilt studerade lagerkoncepten. Kostnaderna avser endast investeringar. För de byggda 
groplagren har i flera fall en efterkalkyl gjorts. Konstruktionen har ändrats under uppförandet vilket 
inneburit att de faktiska byggkostnaderna stigit. Därför har man valt att göra en efterkalkyl med 
hjälp av kända specifika kostnader och med hänsyn till kända kostnadsreduceringar. 
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Tabell 5.2 Sammanställning över specifik lagerkostnad för realiserade groplager. 
Kostnaden har uppräknats med hjälp av entreprenadindex till 1992-års prisnivå. 

Spec. lager- Kalkylår Spec. lager- Källa 
kostnad kr/m3 Volym1) kostnad kr/m3 

1992 
Studsvik 11.000 1980 ca 26.000 BFR D21: 1980 

kr/boenhet (E) 400 boenheter kr/boenhet Byggd 1979 
Malung 1991 Studsvik/ED-

450 (E) 10 000 m3 454 91/5 
350 (E) 40 000 m3 354 By!n!d 1991 

Åmmeberg 1992 G. Bohlin 
3500 (M) 1000 m 500 Solsam AB 

250-300 (M) 4-10 000 m3 250-300 Byggd 1991 
Lambohov 1979 BFR R92:1984 

480 (V) 10 000 m3 1147 Byggd 1979 
Ingelstad 1988 BFR R93: 1990 

1030 (V) 5000 m3 1288 Byggd 1979 
Kronhjorten Uppgifter - R40:1992 

saknas 300 m3 - Byggd 1989 
Särö 1990 CTH D14: 1991 

920 (E) 1760 m3 984 Byggd 1990 

1) Lagervolym som använts vid kostnadsberäkning. 
E Efterkalkyl 
M = Kostnadsmål exkl. kostnad för grop 
V Verklig byggkostnad 

Tabell 5.3 Sammanställning över specifik lagerkostnad för groplagerkoncept, som 
tidigare beskrivits i litteraturen. Kostnaden har uppräknats med hjälp av 
entreprenadindex till 1992-års prisnivå. 

Spec. lager- Kalkylår Spec. lager- Källa 
kostnad kr/m3 Volym1) kostnad kr/m3 

1992 
Platsgjuten betongtank 1989 BFR R55: 1990 

416 10 000 m3 474 
Ståltank isolerad 1989 BFR R55:1990 

513 10 000 m3 585 
Ståltank oisolerad 1991 Energimagasinet 

800 - 808 nr 6 1991 
Slitsmur, betongen 1989 SGI Varia 271 
enda tätskikt 361 47 000 m3 412 1990 (STEV) 
Slitsmur, metallinklädd 1989 SGI Varia 271 
isolering 615 10 000 m3 701 1990 (STEV) 

434 47 000 m3 495 

1) Lagervolym som använts vid kostnadsberäkning. 
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Tabell 5.3 Sammanställning över specifik lagerkostnad (kr/m3 vattenekvivalent) för 
de alternativa groplagerkoncept som särskilt studerats i denna förstudie. 
Kostnaden anges i 1992-års prisnivå. 

Volym1) Spec. lager-
kostnad kr/m3 

Prefabricerad betong-
tank 10 000 m3 451 
Grop med hängande 
väi:rn:ar , flytande lock 10 000 m3 421 
Isolerad spirotank 

5x2000 m3 552 
Återfy lld grop med 
slangsystem 20 000 m3 735 

1) Specifik lagerkostnad avser 10 000 m3 vattenvolym. 

I Figur 5 .1 åskådliggörs de olika grop lagrens kostnadsnivå i ett stapeldiagram. 
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specifik lagerkostnad (kr/m3) 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 

Malung(E) 

Malung, 40 000 m3 (E) 

Amrneberg, 1000 m3, 
exkl. urtag (M) 

Amrneberg, 4000-10 
000 m3, exkl. urtag 

(M) 

Larnbohov (V) 

Ingelstad, 5000 m3 (V) 

Särö, 1760 m3 (E) 

Platsgjuten betongtank 

Isolerad ståltank 

Oisolerad ståltank 

Slitsmur, betong
tätskikt, 47 000 m3 

Slitsmur, metallinklädd 
isol. 

Slitsmur, metallinklädd 
isol., 47 000 m3 

Prefab. betongtank 

Hängande väggar, 
flytande lock 

Isolerad spirotank 

Aterfylld grop med 
slang 

E = Efterkalkyl 
M = Kostnadsmål exkl. kostnad för grop 
V = Verklig byggkostnad 

Figur 5.1 Kostnadssammanställning över byggda groplager och koncept som tidigare 
beskrivits i litteraturen samt de i förstudien särskilt studerade groplagerkon
cepten, med hänvisning till Tabell 5.2, 5.3 och 5.4. För kostnadsberäkningen 
har lagervolym 10. 000 m3 använts där inget annat anges. Kostnaden anges i 
1992-års prisnivå. 
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Vid en jämförelse mellan realiserade och icke-realiserade groplager bör större tillförlitlighet anses 
gälla för de lager som byggts. Groplagren har upphandlats på sedvanligt sätt och kalkylerna har till 
större delen gjorts med verkliga kostnader som underlag. Flertalet groplager byggdes på 80-talet 
under högkonjunktur. De senaste åren har ökningen av byggkostnaderna nästan avstannat och i 
vissa fall sjunkit. Denna tendens verkar hålla i sig för de närmaste åren. Detta kan innebära att pri
serna nu ligger på en lägre nivå jämfört med på 80-talet. 

När slutsatser av de gjorda kalkylerna skall göras bör man vidare beakta följande: De byggda grop
lagren är optimerade för olika värmetekniska nivåer vilket komplicerar direkta jämförelser. Icke
realiserade groplagerkoncept bygger delvis på oprövad teknik. Kostnaderna kan därför vara svåra 
att uppskatta. Olika konstruktionslösningars känslighet för byggfel varierar. Ytterligare faktorer 
som påverkar kostnaderna är att underlagen för kalkylerna härstammar från många olika källor. 
Vidare bygger kostnadskalkylerna på förenklade förhållanden utan hänsyn till specifika förhållanden 
på en viss plats. 

5.2 Diskussion och värdering 

En groplagerkonstruktion är i huvudsak uppbyggd av följande konstruktionsdelar; tätskikt, isole
ring, lock och oftast en bärande konstruktion. En potential för kostnadsreducering finns om man 
kan utesluta någon funktion eller om flera funktioner kan integreras i samma konstruktionsdel. För 
en återfylld grop med slangar tas även hänsyn till lagringsmedium vid en ekonomisk optimering. 

Tidigare studier har slagit fast att den största reduceringspotentialen finns i lockkonstruktionen och 
i isoleringen av locket. Ett flytande lock med mineralull omsluten av plåt har inte prövats. Bespa
ringar kan åstadkommas om man i större utsträckning prefabricerar lock- och väggelement, t.ex av 
plåt med innesluten isolering eller prefabricerade väggelement av betong. 

Kostnaden för bergschakt är stor. Det är en fördel om det redan finns en ursprängd grop att utnytt
ja. Utveckling av koncept som kan anpassas till den typen av tillämpning är intressant. Förutom i 
färdiga gropar skulle sådana koncept kunna användas i hamnbassänger, sjöar, eller där det finns en 
naturlig grop. 

I kostnadssammanställningen, Tabell 5.2, upptas endast investeringskostnaden för groplager utan 
hänsyn till energisystemet i övrigt eller kvaliten på den inlagrade energin. Flera faktorer påverkar 
kostnaden och nyttan med en viss groplagerkonstruktion och bör ingå i värderingen av olika gropla
gerkonstruktioner vid en jämförelse. Osäkerheter och funktionsskillnader för de olika lagren är 
svåra att värdera i generella ekonomiska termer utan måste värderas för varje enskilt projekt. 

Systemets temperaturkrav påverkar temperatursvinget 
Höga värmeförluster medför större lager 
Markytebehoven är olika 
Energikvaliten är olika 
Felmarginal i kalkylen varierar 
Möjlighet till flera energiomsättningar 
Värmeförlusterna är olika stora 
Konceptens känslighet för byggfel 
Osäkerhet i konstruktionslösningar 
Marknadens konjunkturkänslighet 
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Säsongslager i vattenfyllda gropmagasin upptar en stor yta. De är svåra att passa in i befintliga bo
stadsområden. Säkerhet mot ett plötsligt brott och läckage av stora mängder hetvatten måste också 
beaktas. Det är en fördel om säsongslager kan läggas in i det kommunala planeringsarbetet för den 
framtida bebyggelsen. 

Värdering av alternativa groplagerkoncept presenterade i kapitel 4.1-4.4. 

Gemensamt för koncepten gäller att de kan byggas i de flesta geologier. 

En prefabricerad betongtank bygger till större delen på etablerad teknik. En risk för kalkutfällning 
från betongen kan finnas vid temperaturer på upp till 95°C som eventuellt kan sätta igen rör- och 
värmeväxlarsystem. Betongytan kan behandlas eller förses med ett skyddande skikt för att minska 
utfällning. Enligt tillverkaren betraktas betong som tät. Hållfasthetsegenskaper hos betong som 
utsätts för hög temperatur under lång tid är inte utredda. 

Grop lagerkoncept med flytande lock och hängande väggar innehåller flera osäkerheter. I det fall 
utrymmet mellan väggelementen är av plåt blir värmeförlusterna för stora. Alternativa material krä
ver att det går att sammanfoga materialet till plåtliner. Väggelement som medger genomgående iso
lering är bättre ur värmeisoleringssynpunkt. Samtidigt är det fördelaktigt med helt slutna väggele
ment eftersom ett genombrott skadar isoleringen enbart i det aktuella elementet. 

Groplagret kan i princip byggas under grundvattenytan. Under byggskedet kan grundvattenytan 
temporärt sänkas. En fördel är att konstruktionen inte kräver ett fundament i botten. En teknik för 
sammanfogning av elementen till varandra och till locket måste utvecklas. Kostnaden för samman
fogning är därför svår att uppskatta. 

Spirotankar byggs inte i större volymer än 2000 m3. För att erhålla lagringsvolym 10 000 m3 be
hövs det fem spirocylindrar. Hur dessa skulle samverka rent lagringsmässigt behöver utredas. Ge
nom att använda fem separata tankar istället för en behållare upptas en större markyta. Vattenvoly
mens omslutningsarea blir större vilket bland annat har betydelse för materialåtgång och värmeför
luster. Tekniken att utnyttja spirotankar för värmelagring är emellertid känd från Särö och Kron
hjorten. 

En återfylld grop med slangar (marklager), så kallat hybridlager, är en byggnadsteknisk enkel lös
ning. Lagringsmedium kan utgöras av återfyllnadsmaterialet. Lagringsmediet betraktas som trögt 
och lagret kan användas med ett begränsat antal energiomsättningar. Vilka temperaturnivåer som är 
möjliga i lagret är oklart. Vid en jämförelse med motsvarande volym vattenlager uppräknas kostna
den med en faktor 2 främst med tanke på den lägre värmekapaciteten för jord. Viss osäkerhet finns 
vid användadet av faktorn 2 för normering av kostnaden. 

Isoleringskostnaden är hög i förhållande till totalkostnaden. Med alternativ isolering kan eventuellt 
kostnaden reduceras. Konstruktionen kräver inget speciellt lock utan lagrets överyta kan användas, 
t.ex som park- eller parkeringsyta. Täthetskraven är vid tät återfyllning låga. 
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6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Med hänsyn till skillnaden i kostnad mellan inlagrad och utlagrad energi, 30 öre/kWh, och med 
antagande om 1, 7 energiomsättningar per år för säsongslager bedöms acceptabel lagerkostnad till ca 
400 kr/m3 (Magnusson m.fl 1990). Kostnaden för groplagerkoncepten uppfyller inte kostnadsmålet 
400 kr/m3. Den ekonomiska potentialen för groplager ökar dock kraftigt med antal energiomsätt
ningar. 

I förstudien har kostnaden för groplagerkoncepten beräknats till omkring 500 kr/m3 för de vatten
fyllda groplagren och för hybridlagret till drygt 700 kr/m3. En potential till kostnadsreducering 
finns om hänsyn tas till specifik plats, rationellt arbetsutförande och materialval. 

Slutsatser 

- Med rådande ekonomiska förutsättningar är det inte möjligt att bygga ett ekonomiskt självbä
rande säsongslager, det vill säga med investeringskostnad lägre än 400 kr/m3 vattenekvivalent. 
Fortsatt kompetensuppbyggnad är emellertid viktigt för att tekniken, som tar några år att 
utveckla och utvärdera, ska vara tillgänglig under andra ekonomiska förhållanden. 

- Kostnadskalkyler på byggda och konceptstuderade vattenlager avviker inte nämnvärt sins
emellan, särskilt om hänsyn tas till osäkerheten i beräkningsunderlagen. Direkta jämförelser 
kompliceras av att de olika groplagren är optimerade för olika värmetekniska förutsättningar 
och krav. 

- Av de fyra i projektet studerade koncepten bedöms anläggningstekniken och därmed lagrets 
funktion vara känd i tre fall av fyra, nämligen för betongtanken, spirocylindern och hybridlagret 
med slangar i en återfylld markgrop. 

- Det t]ärde lagerkonceptet, flytande lock med hängande väggar omfattar obeprövad teknik och 
otillräckligt lösta konstruktionsdetaljer. Det kan därför ifrågasättas om lagrets önskade funktion 
kan uppnås. En potential för lagerkonstruktionen finns i till exempel hamnbassänger och sjöar. 

- Kostnadskalkylerna innehåller en rad osäkerheter och bygger på förenklade förhållanden utan 
hänsyn till en specifik plats. Sannolikt kan kostnader reduceras genom till exempel val av arbets
utförande och material anpassade till de lokala förutsättningarna. 

Rekommendationer 

- Av de aktuella vattenlagren har en prefabricerad betongtank inte tidigare byggts för ändamålet, 
medan tekniken att lagra i spirotank för tillfället studeras i Särö. Uppförandet av en betongtank 
med prefabricerade väggelement bygger på känd teknik. I samband med en förprojektering skulle 
detaljlösningen av ett flytande lock klarläggas. 

- Även tekniken att förlägga slangar i en stor grop bör studeras närmare. Tekniken har inte tidiga
re studerats för värmelagring i Sverige. Till metodens fördel hör att lagret i huvudsak kan byg
gas med enkel och beprövad teknik i de flesta geologier. Den tekniska lösningen medger att ett 
visst läckage kan tolereras samtidigt som lockkonstruktionen uteblir och ytan ovan lagret blir 
användbar. Om arbetsutförandet kan rationaliseras finns en potential till kostnadsreducering. 
Lagrets effekt- och lagringskapacitet påverkas av lagringsmedium och måste studeras. 
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- Vid en utvärdering av byggda groplager bör även erfarenheter från driften ingå. Förstudien har 
gjorts med koncentration på konstruktion och investeringskostnad. Det kan anmärkas att av de 
byggda lagren har Studsvik och Lambohov avvecklats, främst på grund av för höga driftskost
nader och brister i konstruktionen. 

- Isoleringstjockleken är olika i de byggda groplagren. En optimering av isoleringen, tekniskt och 
ekonomisk syns därför vara önskvärd. En optimering underlättar jämförelser mellan olika grop
lagerkoncept. 

- Med hänsyn till energiinnehåll och värmeförluster används en volymfaktor 2 vid jämförelser 
mellan vattenlager och marklager. Detta innebär att för ekvivalent nytta blir ett marklager dub
belt så stort som ett vattenlager. Osäkerhet råder vid användandet av volymfaktorn 2 varför 
denna bör belysas. Vidare är det oklart om värmeväxlare måste användas i alla typer av 
vattenlager. 

- Valet av groplagerkonstruktion beror till stor del på de förhållanden som råder på den specifika 
platsen. Förutsättningar i ett reellt projekt avgör vilken typ av säsongslager som är lämpligt att 
använda. För att reducera kostnadsnivån för ett säsongslager är det önskvärt att studera flera 
breda enhetslösningar anpassade för olika geologier och systemlösningar. 
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Bilaga 1(4) 

UNDERLAG TILL KOSTNADSKALKYL FÖR GROPLAGERKONCEPT 

1. Prefabricerad betongtank 

Betongtanken placeras ovan grundvattenytan. 
Bottenplatta platsgjutes. Prefabricerade väggelement av betong. 
Dräneringslager med dräneringsledning i botten. 
Massbalans utnyttjas delvis, betongtank.en nedgrävd ca 2 m. 

Isolering hela sidan ovan ursprunglig markyta. 
Utvändig isolering med skyddande plåt ovan markytan. 

Flytande lock bestående av plåt inneslutande isolering av mineralull (lösull). 

V= 10.000 m3 
2 2Ainv = 1164 m Autv = 1385 m 

H 8,6m 
0 = 38,5 m 
Omkrets = 121 m 

Specifika kostnader är angivna i 1990-års prisläge. Dessa uppräknas vid summation, med hjälp av 
entreprenadindex 7 % , till 1992-års prisläge. 
Summa kostnad, specifik kostnad och kostnad markerad med *) anges i 1992-års prisläge. 

Spec. Mängder Kostnad 
kostnad tkr 

Etableringskostnad 100.000 kr 100 
Schaktkostnad 25 kr/m3 2900 m3 72,5 
Borttransport av schaktmassor 30 kr/m3 0 0 
Uppläggning och packning av fyllning 40 kr/m3 2900 m3 116 
Betongplatta 150 mm inkl. armering 1923 kr/m3 208 m3 400*) 
Dräneringslager 0,5 m makadam 50 kr/m2 1500 m2 75 
inkl. dräneringsledning 
Betongmur, prefabricerad ca 90 mm 100 kr/m3 10000 m3 1000*) 
Ytbehandling betong 20 kr/m2 2205 m2 44*) 
Sidoisolering 400 mm 300 kr/m3 320 m3 96 
Plåt utvändigt isol. inkl. regelverk 200 kr/m2 800 m2 160 
Prefab. lock av plåt 400 kr/m2 2x1164 m2 931,2*) 
inkl. isolering mineralull (lösull) 800 mm 300 kr/m3 931,2 m3 279,4*) 
Markhantering kring lagret 100.000 kr 100 
Internt rörsystem 100.000 kr 100 
Värmekulvert 75.000 kr 75 
Byggherreomkostnader 15 % 541,8 
Oförutsett 10 % 361,2 

Summa kostnad 4514,7 
Specifik kostnad kr /m3 451 
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Bilaga 2(4) 

2. Groplager med hängande väggar och flytande lock 

Kostnadsberäkning för ett alternativ i en urschaktad grop och för ett alternativ i en färdig grop. Vägg
och takkonstruktion är desamma för båda alternativen. 

Tätskikt i botten på urschaktad grop. 
Massbalans utnyttjas, det vill säga lagret nedsänkt ca 4 m. 

Prefabricerade väggelement (genomgående/ diskontinuerlig isolering). 
Isolering i elementens övre halva. 

Flytande lock bestående av plåt inneslutande isolering av mineralull (lösull). 

V= 10.000 m3 
2A 1000 m 

H = 10m 
0 = 36m 

Specifika kostnader är angivna i 1990-års prisläge. Dessa uppräknas vid summation, med hjälp av 
entreprenadindex 7 % , till 1992-års prisnivå. 
Summa kostnad, specifik kostnad och kostnad markerad med *) anges i 1992-års prisläge. 

Spec. Mängder Kostnad Kostnad 
kostnad tkr tkr 1) 

Etableringskostnad 
Schaktkostnad 
Borttransport av schaktmassor 
Uppläggning och packning av fyllning 
Tätskikt i botten, bentonitmatta 65 kr /m2 , 

100.000 
25 
30 
40 
100 

kr 
kr/m3 

kr/m3 

kr/m3 

kr/m2 

5500 m3 

0 
35500 m
22600 m

100 
137,5 
0 
220 
260*) 

100 
0 
0 
0 
0 

arbetskostnad 50 % av inv. 
Avjämningslager under tätskikt 50 kr/m3 516 m3 25,8 0 
ca 0,2 m drängrus 
Skyddslager ovan tätskikt 70 kr/m3 516 m3 36,1 0 
ca 0,2 m makadam 
Prefabricerade väggelement plåt 
inkl. isolering 200 mm halva höjden 
Prefab. lock av plåt 
inkl. isolering mineralull (lösull) 800 mm 

400 
1000 
400 
300 

kr/m2 

kr/m3 
kr/m2 

kr/m3 

22x1120 m
112 m3 

2x1000 m2 
3800 m

896*) 
112 
800*) 
240*) 

896*) 
112 
800*) 
240*) 

Sammanfogning element 10% av inv. 
vägg 101,6*) 101,6*) 
lock 104*) 104*) 
Markhantering kring lagret 100.000 kr 100 0 
Internt rörsystem 100.000 kr 100 100 
Värmekulvert 75.000 kr 75 75 
Byggherreomkostnader 15 % 505,7 383,4 
Oförutsett 10 % 337,1 255,6 

Summa kostnad 4214,2 3194,7 
Specifik kostnad kr/m3 421 3191) 

1) Kostnad exkl. urtag för grop. 

SGI/ AGa/9001-349-1/dec.1994 

SGI Varia 392



Bilaga 3(4) 

3. Spirotank 5 st 

Bottenplatta av betong ovanpå ett dräneringslager av makadam. 
Fribärande lock av plåt. 
Massbalans, nedsänkt ca 4 m. 

V= 5x2000 m3 
A = 5x200 m2 

H=lOm 
0 = 16m 

Specifika kostnader är angivna i 1990-års prisläge. Dessa uppräknas vid summation, med hjälp av 
entreprenadindex 7%, till 1992-års prisnivå. 
Summa kostnad, specifik kostnad och kostnad markerad med *) anges i 1992-års prisläge. 

Spec. Mängder Kostnad 
kostnad tkr 

Etableringskostnad 100.000 kr 100 
Schaktkostnad 25 kr/m3 5x1000 m3 137,5 
Borttransport av schaktmassor 30 kr/m3 0 0 
Uppläggning och packning av fyllning 40 kr/m3 5x1000 m3 220 
Betongplatta inkl. armering 150 mm 
Dräneringslager 0,5 m makadam 

1923 
70 

kr/m3 
kr/m2 

5x30 m3 

5x200 m2 
288,5*) 
70 

inkl. dräneringsledning 
Spirotank 5 st, isolerad, utv. stålplåt 
Diffusionsskydd, paraffinolja 

325 
20 

kr/m3 
kr/m2 

5x2000 m3 

5x200 m2 
3250*) 
20 

Markhantering kring lagret 100.000 kr 100 
Internt rörsystem 100.000 kr 100 
Värme kulvert 75.000 kr 75 
Byggherreomkostnader 15 % 662,8 
Oförutsett 10 % 441,9 

Summa kostnad 5523,3 
Specifik kostnad kr/m3 552 
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4. Återfylld grop med slangsystem 

Kostnadsberäkning utförs för två alternativ, ett alternativ där lagret görs helt nedsänkt och med 
återfyllning bestående av ursprungligt material. I det andra alternativet nedsänks lagret ca 4 m med 
fyllnadsmaterial av torv. 

Toppisolering av cellplast 400 mm. 

V = 20.000 m3, motsvarar ca 10.000 m3 vattenlager 
2A = 2000 m 

H=lOm 
0 = 159 m 

Specifika kostnader är angivna i 1990-års prisläge. Dessa uppräknas vid summation, med hjälp av 
entreprenadindex 7%, till 1992-års prisnivå .. 
Summa kostnad, specifik kostnad och kostnad markerad med *) anges i 1992-års prisläge. 

Spec. Mängder Kostnad tkr Kostnad tkr 
kostnad helt nedsänkt nedsänkt 4m 

Etableringskostnad 100.000 kr 100 100 
Schaktkostnad 25 kr/m3 33400 m3 835 

9770 m3 244 
Borttransport av schaktmassor 30 
Uppläggning och packning av fyllning 40 

kr/m3 

kr/m3 
0 
33400 m3 

0 
1336 

0 

9770 m3 390,8 
Torvfyllning 70 kr/m3 20000 m3 - 1400*) 
Uppläggning och packning av torv 40 
Tätskikt i botten 100 

kr/m3 
kr/m2 

20000 m3 

4000 m2 
-
400*) 

800 
400*) 

A vjämningslager under tätskikt 50 kr/m3 800 m3 40 40 
ca 0,2 m drängrus 
Skyddslager ovan tätskikt 70 kr/m3 800 m3 56 56 
ca 0,2 m makadam 
Toppisolering 400 mm 1000 
Diffusionsskikt 50 

kr/m3 

kr/m2 
1960 m3 

4900 m2 
1960 
245*) 

1960 
245*) 

Slangsystem, c/c 2 m, 6 plan 
inkl. utläggning och kopplingar 26 kr/m 16000 m 416*) 416*) 
Markhantering kring lagret 100.000 kr 100 100 
Värmekulvert 75.000 kr 75 75 
Byggherreomkostnader 15 % 881,7 973,6 
Oförutsett 10 % 587,8 649,0 

Summa kostnad 7347,6 8113,0 
Specifik kostnad kr/m3 367 406 
Normerad kostnad kr/m3 vattenekvivalent 735 811 
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