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Sammanfattning 
När man producerar el och värme i ett kraftvärmeverk får man ofta ett underskott av 
värmelast under sommaren eller under andra perioder. Ofta kyls denna värme bort i 
onödan. Om man istället kan lagra värme från perioder med låg värmelast till perioder 
med hög värmelast så kan flera fördelar uppnås. Bland fördelarna kan nämnas: ökad 
elproduktion, minskad körning på dellast och utjämnad drift.  
 
För att lagra värme behöver man ett lager och i arbetet presenteras fem olika lagertyper: 
bergrumslager, ackumulatortankar, groplager, borrhålslager och akviferlager. Vidare 
presenteras principen hos de olika lagren och driftserfarenheter från Sverige, Tyskland 
och Danmark för de olika lagertyperna.  
 
Arbetet innehåller vidare en kostnadsberäkning för de lagertyper som anses vara lämpliga 
att användas tillsammans med ett kraftvärmesystem. För att fungera som värmelager till 
ett kraftvärmesystem så krävs ett lager som medger hög in- och urladdningseffekt. De 
lager som motsvarar dessa krav använder vatten som lagringsmedium. 
 
Slutsatsen blir: 
 
Vid mindre volymer än 20 000 m3 blir groplager intressant. 
 
Vid volymer mellan 20 000 till 50 000 m3 blir ackumulatortankar den lagertyp som är 
mest intressant. 
 
Vid större volymer än 100 000 m3 blir bergrumslager den mest intressanta lagertypen. 
 
Vid volymer mellan 50 000 till 100 000 m3 blir lösningen antingen ett bergrumslager 
eller sammankopplade ackumulatortankar. 
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Abstract 
When a combined heat and power plant produces heat and power it often faces a deficit 
of heat load during the summer or other periods of time. This heat is often unnecessarily 
cooled away or the power production has to be reduced or shut off. If it is possible to 
store heat from periods with low heat demand to periods with high heat demand one can 
get many benefits. Among these benefits are: increased power production, decreased 
operation with partial load, uniformly distributed load. 
 
To be able to store heat in situations like this long-term thermal heat storages are needed. 
In this thesis five different types of stores are presented: rock cavern storage, tank 
storage, pit water storage, borehole storage and aquifer storage. In this thesis the 
principles of the different storages is presented and experiences from operation in 
Sweden, Germany and Denmark are also presented. 
 
The thesis contains a calculation of costs for the types of thermal heat storages that are 
suitable for use in a combined heat and power plant. To be able to function in a combined 
heat and power plant, a long-term thermal heat storage must be able to handle a high 
charge and discharge output. Storages that can meet these demands use water as store 
medium. 
 
The conclusion is: 
 
Pit storages are interesting if the capacity is below 20 000 m3. 
 
For capacities between 20 000 to 50 000 m3, tank storages are most suitable. 
 
Rock cavern storages are interesting if the capacity is larger than 100 000 m3. 
 
For capacities between 50 000 to 100 000 m3, either rock cavern storages or connected 
tank storages are appropriate. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I Sverige får man ofta ett underskott av värmelast sommartid, eller under andra kortare 
perioder, när man producerar el och värme i ett kraftvärmeverk. Det innebär att värme 
kyls bort i onödan. Det kan då vara intressant att ta reda på om det är lönt att spara denna 
överskottsvärme till ett senare tillfälle. Ett sätt att göra detta skulle vara att lagra värmen 
till då den behövs. 
 
Examensarbetet som är på 10 poäng ingår som en avslutande del på 
ingenjörsutbildningen på Linköpings universitet. Arbetet utfördes i samarbete med 
Linköpings Universitet, ZW Energiteknik i Nyköping och Tekniska Verken AB i 
Linköping. 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att ta reda på vilken typ av värmelager som kan vara lämpligt att 
använda tillsammans med ett kraftvärmesystem.  

1.3 Avgränsningar 
I rapporten finns endast värmelager av typen sensibla värmelager presenterade, dvs 
sådana lager där man inte använder fasförändringar eller speciella kemiska 
sammansättningar för att lagra värme. Teknikerfarenheter om hur olika lagertyper har 
fungerat i drift presenteras enbart från Sverige, Tyskland och Danmark. 

1.4 Problemformulering 
För att spara värmen till ett senare tillfälle behöver man ett värmelager. I samband med 
kraftvärmesystem så har traditionellt sett enbart ackumulatortankar använts som 
värmelager.  
 
Det finns främst fyra olika lagertyper till som skulle kunna vara intressanta vid 
ihopkoppling med ett kraftvärmeverk. Dessa typer är bergrumslager, akviferlager, 
groplager och borrhål. Vilka typer av lager som kan vara intressanta inklusive 
ackumulatortankar ska detta arbeta försöka svara på. 

1.5 Metod 
För att samla information till rapporten har flera olika källor används. Ny information har 
i första hand hämtats från Internet, muntliga källor och e-post. Äldre information har i 
huvudsak hämtats från litteratur som lånats på bibliotek.  
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2 Kraftvärmepotential i Sverige 
Kraftvärme minskar behovet av primärenergi med separat uppvärmning och 
elproduktion. Oavsett bränsle är kraftvärme mycket effektivt jämfört med kondenskraft 
när det gäller utsläpp av koldioxid. Detta beror på att man inom kraftvärme, förutom att 
utnyttja elen, även utnyttjar den producerade värmen. Ökad inhemsk produktion i 
kraftvärmeverk leder därmed till minskad elimport med minskade koldioxidutsläpp totalt 
sett när elkraft som produceras i kolkondenskraftverk kan ersättas. Utbyggnad av 
kraftvärme är alltså att betrakta som ett kostnadseffektivt sätt att minska 
koldioxidutsläppen. 
 
I Sverige kommer 30 % av värmetillförseln till fjärrvärmesystemet från kraftvärmeverk. 
Detta är en låg siffra om man jämför med t ex Finland och Danmark där runt 75 % av 
fjärrvärmen kommer från kraftvärme. Vi skulle kunna höja andelen kraftvärme inom 
fjärrvärmesektorn genom att helt enkelt bygga fler kraftvärmeverk i anslutning till 
existerande fjärrvärmesystem eller öka drifttiden på de befintliga kraftvärmeverken. I 
nuläget är det dock inte så enkelt. 
 
Den relativt sett låga andelen kraftvärme beror på att vi tidigare har haft en mycket god 
tillgång på el i Sverige från främst vatten- och kärnkraft. Det medförde att elen var billig 
och el har därmed använts för uppvärmning av bostäder på olika sätt. Detta gäller inte 
längre eftersom elbehovet har ökat samtidigt som Sverige idag har starka begränsningar 
gällande vattenkraftens utbyggnad och beslut om att kärnkraften ska avvecklas. Detta 
tillsammans med att vi kan ersätta ineffektiv och smutsig elproduktion utomlands talar 
för kraftvärmens fördel. Professor Björn Karlsson menar att vi redan med dagens 
fjärrvärmesystem skulle kunna producera ytterligare 25 TWh el i svenska 
kraftvärmeverk. Idag så är Sveriges elproduktion från kraftvärme runt 6 TWh. EU har 
vidare föreslagit att kraftvärmens andel bör fördubblas till år 2010. 
 
Att det finns potential att bygga ut kraftvärmen är inte liktydigt med att kraftvärmen 
verkligen byggs ut. Utbyggnaden av kraftvärme är en kostnads- och tidskrävande process 
som kräver framsynta beslut från en rad olika aktörer på skilda nivåer i samhället. En 
förklaring till att kraftvärmen inte byggs ut trots potential är osäkerhet kring kraftvärmens 
lönsamhet samt den risk som investeringen är förknippad med. Osäkerhet kring framtida 
styrmedelsförändringar (skatter, certifikat, avgifter, utsläppsrätter osv.) och prisnivåer gör 
att investeringar inte blir av även om kalkyler visar på god lönsamhet. I framtiden 
kommer det svenska elpriset att bli högre, det kommer att närma sig priset på 
kontinenten. Då är chansen större att vi kommer få se en större expansion av 
kraftvärmens utbyggnad. 
 
Det är emellertid möjligt att öka andelen kraftvärme på andra sätt än nyinvesteringar av 
hela kraftvärmeverk. Ett sätt är att se över och optimera driftstrategier på befintliga 
kraftvärmesystem. Detta kan man göra på olika sätt, ett sätt är att utnyttja värmelager. 
(STEM, 2005), (TMES25) 
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3 Värmelager 
Det finns huvudsakligen tre olika principer för att lagra värme. Dessa principer är 
sensibel (specifik) värmelagring, latent värmelagring och termokemisk värmelagring. Vid 
sensibel värmelagring lagrar man värme genom att höja temperaturen på 
lagringsmediumet. Detta sker t ex i en termos där man lagrar kaffe av hög temperatur. 
Lagringsmediumet är det material där man lagrar energin i ett lager. Vid latent 
värmelagring så sker lagringen genom att dra nytta av fasförändringen som sker i ett 
material när man tillför/bortför värme. Ett exempel är när man lagrar is för att använda 
vid kylning. Termokemisk värmelagring sker när man utnyttjar två eller flera materials 
kemiska egenskaper. Ofta används salt och vatten. Saltet torkar när man tillsätter värme. 
Denna värme lagras och kan återanvändas genom att tillsätta vattenånga till saltet. 
Fortsättningsvis menas med värmelagring den specifika värmelagringen där man höjer 
temperaturen hos ett medium för att lagra energi. (Nielsen, 2003)     
 
Allmänt sett finns det flera skäl till att använda ett värmelager i ett energisystem. Ett är 
att energi finns tillgänglig endast under vissa tidsperioder som inte sammanfaller med de 
perioder då energibehov finns. Detta gäller t ex för solvärme då man producerar värme på 
sommaren, men värmebehovet är som störst på vintern. Ett annat skäl till att använda 
värmelager är att tillgängligt bränsle kan vara billigare under vissa perioder. (BFR, 1986) 
 
Värmelager kan delas upp i flera olika huvudgrupper med hänsyn till sin funktion. Med 
hänsyn till lagringstiden i lagret så kan man dela upp lagrets funktion i kort- och 
långtidslagring. Vid korttidslagring lagras värme högst en vecka, vanligast är dock att 
lagringen sker några timmar eller dagar. Vid långtidslagring lagras värme under längre 
perioder som månader eller år.  
 
Ett fall där behov av såväl korttids- som långtidslagring kan finnas är i ett system som 
producerar både el och värme där produktionen av el inte följer värmebehovet. Detta 
gäller för de flesta kraftvärmeverk Uppdelningen mellan kort- och långtidslagring finns 
förklarad mer utförligt senare i rapporten.  
 
En annan uppdelning som kan göras är en uppdelning med hänsyn till temperaturen. Man 
skiljer här mellan högtemperatur- och lågtemperaturlager. För att kunna använda värmen 
från ett lager direkt, utan värmepump, krävs i allmänhet minst en temperatur av ca 60°C 
för mindre system och runt 90°C för fjärrvärmesystem. Är lagertemperaturen lägre krävs 
att en värmepump höjer temperaturen till en högre nivå. Dessa lager som kräver 
värmepump kan sägas vara lågtemperaturlager. (BFR, 1986) 
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4 Kraftvärme 
Kraftvärme är ett begrepp man använder när man, vid förbränning av bränsle, förutom att 
producera el även använder överskottsvärmen till något nyttigt. Bland annat kan värmen 
användas till att värma upp bostäder och lokaler som nämns i nästa avsnitt. Fördelen med 
kraftvärme är att kombinera produktionen av el och värme, vilket höjer verkningsgraden 
på kraftverket. Verkningsgraden på moderna kraftvärmeverk kan vara runt 90 % medan 
kolkondenskraftverk (som inte tar vara på värmen) bara har en verkningsgrad på runt 40 
%.  
 
På bilden nedan syns hur ett kraftvärmeverk fungerar. Längst till vänster i bilden matas 
bränslet in i ångpannan. Bränslet kan bestå av biobränsle som trä och flis eller gas. Man 
kan även tänka sig att det är avfall och sopor som man bränner. Värmen från 
förbränningen av bränslet värmer upp vatten till ånga i ångpannan. Turbinen omvandlar, 
med hjälp av en generator, ångan från ångpannan till elektricitet. Ångrestvärmen från 
turbinen kondenseras (ångan omvandlas till varmt vatten) i kondensatorn för att värma 
fjärrvärmevattnet. Det varma vattnet matas sedan ut på fjärrvärmenätet och kommer 
tillbaka som kallt vatten då det har värmt bostäder. (TMES05, 2005), (Svensk 
Fjärrvärme, 2006a) 
 

 
Bild 1. Principbild för hur ett kraftvärmeverk fungerar. (Svensk Energi, 2006) 
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5 Fjärrvärme 
Själva namnet fjärrvärme ger en bra antydan vad det handlar om. Istället för att varje litet 
hushåll har sin egen separata uppvärmning så levereras värmen från en central 
anläggning. En enda anläggning, som har avancerad teknik ersätter ett stort antal 
småpannor. Fördelarna med att fjärrvärma hus på detta sätt är flera: 
 

• Större pannor har högre verkningsgrad 
• Större pannor är oftast billigare per kW 
• Mindre utsläpp eftersom man har bättre kontroll på förbränningen vid värmeverk 

och användandet av fossila bränslen så som olja minskar 
• Mindre jobb för husägaren 

 
 Att värma byggnader med fjärrvärme är en mycket vanlig form av uppvärmning. 
Ungefär hälften av alla lägenheter i flerbostadshus i Sverige samt 130 000 småhus och 
villor värms med fjärrvärme. Även många industrier och offentliga lokaler värms på 
samma sätt. Totalt har fjärrvärmen cirka 40 procent av värmemarknaden i Sverige och 
utbyggnaden sker kontinuerligt. (TMES05, 2005)   
 
Från fjärrvärmeverket, eller kraftvärmeverket om det även produceras el där, kommer det 
upphettade vattnet och pumpas vidare ut i ett rörsystem i marken till fastigheter och 
industrier. Via en värmeväxlare, i huset som ska värmas, kommer värmen in i det 
vattenburna uppvärmningssystemet och genom en annan värmeväxlare värms 
tappvarmvattnet. Huset fungerar alltså som en kylare för det varma vattnet med den 
fördelen att värmen är till nytta. Det avsvalnade fjärrvärmevattnet leds därefter från 
värmeväxlarna tillbaka till fjärrvärmeverket för att hettas upp på nytt. 
Fjärrvärmecentralen (innehåller värmeväxlaren) för en villa är mindre än en normal 
tvättmaskin och den varken låter eller luktar och den behöver nästan ingen tillsyn alls. 
(Svensk Fjärrvärme, 2006b)  
 

 
Bild 2.  Så här fungerar fjärrvärmenätet. Den vita lådan i mitten av bilden är fjärrvärmecentralen. 
(Södertörns Fjärrvärme, 2006) 
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6 Värmelagringsprincip 

6.1 Termodynamik 
Termodynamik är läran om energi, speciellt värmets natur, dess omvandling till andra 
energiformer och dess möjlighet att uträtta arbete. Termodynamiken utgår från system i 
jämvikt. (vetamera.com, 2006) 
 
Termodynamiken har fyra huvudsatser som lyder: 
 
Nollte huvudsatsen: Om två system förs i kontakt med varandra kommer de att utbyta 
energi eller materia tills de är i jämviktsläge. Detta innebär att två kroppar i kontakt med 
varandra kommer att anta samma temperatur. Värmerörelsen i den varma kroppen 
kommer att avta och värmerörelsen i den kallare kroppen kommer att öka. 
 
Första huvudsatsen (energiprincipen): Värmet som flödar in till ett system är lika med 
summan av ändringen i inre energi plus arbete som uträttas av systemet. Denna sats 
säger att energi inte kan skapas eller förstöras, den kan bara omvandlas till olika former. 
Det innebär att en minskning av en sorts energi alltid åtföljs av en ökning av en annan 
sorts energi. 
 
Andra huvudsatsen (entropiprincipen): Värme flödar från varmt till kallt. Den andra 
huvudsatsen innebär att värme alltid går från varmt till kallt. Om värme ska gå från kallt 
till varmt så måste lämpligt arbete tillsättas. 
 
Tredje huvudsatsen: Alla processer upphör vid den absoluta nollpunkten. Denna 
huvudsats innebär att entropin blir noll då materiens atomer endast kan ordnas på ett sätt. 
(NE, 2006) 

6.2 Värmeförluster 
Vid beräkning av värmeförluster är det tre olika typer av tidsberoende förluster man tittar 
på. De olika typerna är: 
 

• Periodiska förluster 
• Transienta förluster 
• Stationära förluster  

 
Med periodiska förluster menar man förluster som är årstidsberoende, exempelvis är det 
ju stor skillnad mellan temperaturen under sommar och vinter . I de allra flesta fall brukar 
dessa förluster försummas på grund av att man ändå räknar med medeltemperaturen för 
ett specifikt år. Då spelar det inte så stor roll vilken variationen har varit runt 
medeltemperaturen. För lager som ligger djupt ner i marken spelar de periodiska 
värmeförlusterna en väldigt liten roll, eftersom temperaturen i omgivande medium i stort 
sett är densamma oberoende av årstid. Detta gäller för t ex borrhålslager och 
bergrumslager. 
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Transienta förluster är sådana förluster som minskar med tiden. Framförallt är denna typ 
av värmeförlust intressant att titta på när man har marken som isolering runt lagret. Detta 
gäller bland annat bergrumslager, borrhålslager och groplager. När man lagrar värme i 
dessa lager så byggs en värmekudde upp runt själva lagret under de första åren i drift, 
eftersom vattnet är mycket varmare än vad den omgivande marken är. Detta innebär att 
värmeförlusterna i lagret blir som störst under de första åren. Värmen som finns i vattnet 
går nämligen, till viss del, åt till att värma upp värmekudden. 
 
Efter några år har de transienta förlusterna minskat så pass mycket att man får vad man 
kallar ett stationärt tillstånd. Från och med denna tidpunkt är värmeförlusterna i lagret i 
stort sett likadana från år till år. När man räknar på värmeförluster från lager så är det 
oftast det stationära tillståndet man tittar på. (Johansson, 1999) 

6.3 Värmetransport 
Med värmetransport menas den överföring av termisk energi som uppstår tillföljd av en 
temperaturdifferens mellan ett termodynamiskt system och dess omgivning. Det 
energiutbyte som därvid uppkommer kallas för värmeflöde och har dimensionen energi 
per tidsenhet vilket är lika med J/s eller watt (W). (Luleå Universitet)  
 
Transport av värme kan huvudsakligen ske på tre olika sätt. Dessa är strålning, ledning 
och konvektion. Vid ledning transporteras värme genom kollision mellan molekyler som 
ligger nära varandra. Två exempel på värmeledning är när man bränner sig på spisplattan 
eller när man håller i en kall lyktstolpe på vintern. Konvektion är ett annat sätt för värmen 
att transporteras. Vid konvektion transporteras molekylerna med rörelsen hos en gas eller 
en vätska vilket ökar värmetransporten. Det är denna typ av värmetransport som utnyttjas 
när man använder en hårtork eller när man blåser på soppan för att få den kall. Man 
utnyttjar alltså att rörelsen hos luften ökar värmeöverföringen jämfört med stillastående 
luft.  
 
Både ledning och konvektion kräver att värmen överförs mellan molekyler. Värme kan 
också transporteras med elektromagnetisk strålning som inte kräver något energikrävande 
medium. Det är denna typ av värme man känner från solen eller när man håller handen en 
bit ovanför en varm platta. Den elektromagnetiska strålning som är av betydelse vid 
värmeöverföring kallas infraröd strålning eller IR-strålning och har våglängder som är 
något längre än synligt rött ljus. Vid rumstemperatur är värmestrålningen vanligtvis 
obetydlig men blir helt dominerande vid högre temperatur. När temperaturen stiger blir 
våglängderna hos strålningen också allt kortare och en del blir synligt ljus. Detta märks 
genom att föremål som blir riktigt varma börjar lysa svagt rött. (Petterson, 1999) 

6.4 Termiska egenskaper 
De termiska egenskaper som är intressanta att titta på i samband med värmelagring är 
temperatur, värmeledningsförmåga och värmekapacitet. Dessa egenskaper är intressanta 
då jämförelser görs mellan olika lagringsmedier och lagertyper.  
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Ett materials värmeledningsförmåga eller värmekonduktivitet definieras av den 
värmemängd λ (W/m°C) som vid stationära förhållanden per tidsenhet passerar genom 1 
m2 homogent material med 1 m tjocklek, då temperaturfallet är 1°C. (Svedinger, 1981)  
 
Ju bättre värmeledningsförmåga ett ämne har, desto lättare ger det ifrån sig eller tar upp 
värme. Jämför en järnplatta som är 100°C mot en träplanka som har samma temperatur. 
Järnplattan kommer att kännas varmare, men skillnaden ligger i att materialen har olika 
värmeledningsförmåga. Metall har mycket högre värmeledningsförmåga än trä och 
metallplattan är således bättre på att leda sin värme. I Figur 1 görs en jämförelse mellan 
några material. 
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Figur 1. Värmeledningsförmåga för några olika material. (Y. Çengel et al, 2001) 
 
Förutom materialets värmeledningsförmåga så är även värmekapaciteten intressant vid 
värmelagring. Värmekapaciteten är en fysikalisk storhet som anger ett ämnes förmåga att 
magasinera termisk energi, den kan även uttryckas som ett ämnes termiska tröghet. 
Specifik värmekapacitet defineras som energin som åtgår för att höja temperaturen med 
en grad hos ett kilo ämne. Enheten är kJ/kg°C. I allmänhet så beror denna energi på hur 
processen utförs. I termodynamiken så är man intresserad av två typer av specifik 
värmekapacitet. Dessa är specifik värmekapacitet vid konstant volym Cv, samt specifik 
värmekapacitet vid konstant tryck Cp. Det är oftast den senare som brukar användas. 
Vatten är ett exempel på ett ämne som har mycket god värmekapacitet. Det krävs mycket 
energi för att värma eller kyla vatten, men det håller sin temperatur bra. (Svedinger, 
1981) (Y. Çengel et al, 2001) 
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Vid värmelagring är det intressant att titta på hur mycket energi som kan lagras i en viss 
volym av ett visst material. För detta används den volymetriska värmekapaciteten 
(kWh/m3°C). Då man vet den specifika värmekapaciteten för ett ämne samt densiteten så 
kan den volymetriska värmekapaciten beräknas. Figuren nedan visar den volymetriska 
värmekapaciten för några olika material:    
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Figur 2. Volymetrisk värmekapacitet för några olika material. (Y. Çengel et al, 2001) 
 
Värmekapacitet för olika lagertyper 
Med hjälp av ovanstående figur så kan man se hur mycket energi en viss typ av lager kan 
lagra. Förutom volymetriska värmekapaciteten för själva lagringsmediumet spelar det 
också stor roll hur mycket förluster som finns vid in-och urladdning. Det är därför som ett 
borrhålslager måste vara 3 gånger större än en ackumulatortank för att lagra lika mycket 
energi. 
 
Vid en temperaturdifferens på 50°C så kan man i ett vattenlager i en ståltank eller i ett 
groplager lagra drygt 58 kWh/m3 värme. Det innebär att det krävs en 17 m3 stor ståltank 
för att lagra 1 MWh värme i vatten. (Energi & Miljöfakta, 2006) 
 
Då man lagrar värme i borrhålslager i gnejs eller granit så kan man lagra cirka 25 
kWh/m3 värmeenergi vid en temperaturdifferens på 40°C. För att lagra 1 MWh värme i 
borrhålslager så måste lagret alltså vara runt 50 m3. (Nordell, 2006) 
 
I ett bergrumslager med temperaturdifferens 50°C så kan man lagra runt 50 kWh/m3 
värme. För att lagra 1 MWh så krävs det alltså 20 m3 lager. (Energi & Miljöfakta, 2006) 
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6.5 Lagringsmedium 
Lagringsmedium är det medium där man lagrar värme. De lagertyper som är intressanta 
för lagring av värme använder antingen vatten eller marken som lagringsmedium. Varje 
mediums förmåga att lagra värme uttrycks i dess värmekapacitet som finns beskrivet i 
tidigare avsnitt. Hög värmekapacitet är en förutsättning för hög energitäthet. Vatten är ett 
exempel på ett medium som har en hög värmekapacitet. Lera och berg har inte lika hög 
värmekapacitet som vatten och därför blir ett marklager alltid större än ett lager som 
nyttjar vatten som lagringsmedium. (Statens energiverk, 1990)  
 
Då vatten är lagringsmedium erhålls ett mycket snabbare lager än om man använder berg 
eller lera. Med snabbt lager menas i detta fall hur mycket effekt, i form av värme, som 
kan laddas in och laddas ur lagret på en viss tid. Om värme lagras i berg (som det gör i 
borrhålslager) så låts varmt vatten strömma genom hål i berget. Berget värms då 
successivt upp tills en hög temperatur har uppnåtts. När urladdning sker låter man kallt 
vatten strömma genom hålen. Detta vatten värms upp av berget som vid urladdningen har 
en högre temperatur än vattnet. Pga. av in- och urladdningsförloppet så är borrhålslager 
väldigt trögt om man jämför med lager som har vatten som lagringsmedium. När vatten 
används som lagringsmedium så är det i huvudsak effekten på pumparna som begränsar 
hur snabbt man kan ladda eller ladda ur lagret. Med en ackumulatortank som har volym 
mellan 30 000 – 40 000 m3 så är det möjligt att ta ut en effekt på mellan 50 – 100 MW. 
För ett borrhålslager med bergvolym runt 100 000 m3 så kan man få ut en effekt på 2 - 4 
MW i bästa fall. 
 

6.6 Nytta med värmelagring i kraftvärmesystem 
Med ett värmelager kopplat till ett kraftvärmeverk så kan en rad förbättringar göras inom 
hela kraftvärmesystemet. De viktigaste förbättringarna är dessa: 
 
6.6.1.1 Ökad elproduktion 
Som nämndes tidigare i rapporten så får man värme samtidigt som man producerar el i ett 
kraftvärmeverk. Hur mycket värme man får är direkt kopplat till hur mycket el man 
producerar. Mer elproduktion ger alltså mer värme. På vintern är oftast detta inte ett 
problem då behovet av både el och värme är stort. Problemet uppkommer när man vill 
producera el när värmelasten är liten, t ex på sommarhalvåret eller på natten. Genom att 
lagra värmen kan man alltså öka elproduktionen och framförallt styra den till perioder 
med stort elbehov, vilket medför höjda elpriser. (Frederiksen och Werner, 1993) 
 
6.6.1.2 Minskad körning på dellast 
Då man har möjlighet att ackumulera värme kan produktionsenheterna köras på 
maxeffekt i större utsträckning. Detta är intressant för pannor med sämre 
dellastegenskaper, t ex avfallspannor. Vinsten att lagra värme blir minskade utsläpp, 
bättre verkningsgrad och minskad belastning på personalen. (Stenlund, 2005) 
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6.6.1.3 Minskad spetslasteffekt och färre starter av spetslastenheter 
Eftersom abonnenternas effektbehov utjämnas av värmelagret sänks behovet av 
spetslasteffekt. Man behöver heller inte starta spetslastanläggningen en extremt kall natt, 
utan varmt vatten finns lagrat i lagret och skickas ut till abonnenterna. (Stenlund, 2005) 
 
6.6.1.4 Minskad andel fossilt bränsle (i anläggningar som nyttjar fossilt bränsle) 
Man kan säga att ett värmelager ersätter vissa bestämda delar spetslastenergi med 
produktion av baslast. Denna spetslast är nästan alltid någon typ av oljepanna, kolpanna 
eller liknande. (Stenlund, 2005) 
 
6.6.1.5 Utjämnad drift 
Ett värmelager är fördelaktigt eftersom det hjälper till att utjämna driften av 
produktionsanläggningar som är långsamma att reglera, så kallade reglertröga 
anläggningar. Fastbränslepannor är ett exempel på en reglertrög anläggning. Eftersom 
man får mindre start- och stoppförluster så kan förbränningsgraden förbättras. Dessutom 
är det så att vid en jämnare drift så kan mängden skadliga emissioner minskas. 
(Frederiksen och Werner, 1993) 
 
6.6.1.6 Minska toppeffekten 
Ett värmelager kan användas till att utjämna effekttoppar och på så sätt minska krävd 
toppeffekt på en produktionsanläggning (gäller vid nybyggnation). (BFR, 1987) 
 
6.6.1.7 Minska behovet av reservkraft 
Ett fulladdat lager kan användas som reservkraft för fjärrvärmenätet om man får stopp i 
värmeproduktionen. (Stenlund, 2005) 

6.7 Kort- och långtidslager 
För att utjämna utbud och efterfrågan på energi kan man, som tidigare nämnts, använda 
värmelager. Dessa lager kan delas in i korttids- och långtidslager (säsongslager) beroende 
på hur de används. I korttidslager lagrar man värme för utjämning av dygn- och 
veckovariationer. I ett långtidslager lagrar man värme under en längre period. 
 
Den vanligaste formen av värmelager i nuläget är vattentankar för korttidslagring. Ett 
exempel är fjärrvärmeproducenter som utnyttjar vattenlager för utjämning av 
värmeproduktionen från dag till natt och från vecka till vecka. Lagret kan även användas 
som en driftreserv. Dessa korttidslager är oftast inrymda i ackumulatortankar som är 
gjorda av stål. Ett korttidslager fylls och töms på värmeenergi många gånger per år. 
Typiskt för korttidslager är att man lagrar värme några dagar eller några timmar. Detta 
innebär att energiomsättningen per år blir stor, trots att lagret är litet. Eftersom 
kostnaderna för lagret slås ut på en stor energimängd så blir kostnaden per energienhet 
liten. En annan fördel är den korta lagringstiden vilken begränsar värmeförlusterna. 
 
Långtidslagring har traditionellt sett använts tillsammans med solfångare eller spillvärme 
från industrier. Det överskott av värme man får på sommaren vill man kunna använda till 
uppvärmning av t ex hus på vintern. Till skillnad från ett korttidslager så sker i ett 
långtidslager i huvudsak bara en påfyllning och en tömning per år. Långtidslagring 
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brukar även innefatta lagringstider på runt en månad och uppåt. Med lång lagringstid och 
stora dimensioner ökar de totala värmeförlusterna från lagret. Någon skarp gräns finns 
inte mellan långtidslager och korttidslager. Alla vattenlager kan köras både som  korttids- 
och långtidslager medan borrhålslager bara kan köras som långtidslager. (Energi & 
Miljöfakta, 2006) 
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7 Olika typer av värmelager 

7.1 Bergrum 
 
Då man lagrar energi i bergrum så använder man vatten som värmemedium. Man kan 
dels använda sig av befintliga oljebergrum som man konverterar, eller så bygger man helt 
nya bergrum som är gjorda efter de krav man har för lagring av varmt vatten.  
 

7.1.1 Befintliga oljebergrum i Sverige 
Tekniken att lagra vätska i bergrum har använts länge, i Sverige sedan 1950-talet. Det 
som lagrades var olja och andra petroleumprodukter. I Skandinavien finns runt 200 
sådana oljelager och enbart i Sverige finns 140 anläggningar. I runt 80 av anläggningarna 
lagras petroleumprodukterna direkt på grundvattenytan i bergrum med råa bergssidor. Att 
bergssidorna är råa innebär att de inte är beklädda med en så kallad liner, t ex stål som 
med bultar fästs i väggen. I övriga bergrum lagras petroleumprodukterna i stålcisterner 
som byggts in i berget.  
 
De traditionella oljelagren är formade som långa tunnlar med bredden 15-20 meter och 
höjden ända upp till 30 m. Lagret ligger med hjässan cirka 20-30 m under marknivå.  
Längden är typiskt mellan 50-200 meter och har ofta anpassats till den geologiska 
situationen och produktionsmetoden på respektive byggplats. Vanligast är att flera lager 
är byggda bredvid varandra och de är anslutna genom en distrubutionstunnel. Taket och 
väggarna är ofta förstärkta. I Sverige ligger storleken på de oinklädda bergrummen 
mellan 50 000 till 2 000 000 m3 fördelade på ett eller flera bergrum. 
 (Calorstock Proceedings, 1994) (SGU, 2002) 
 
Oljebergrummen i Sverige ägs av staten (Fortifikationsverket, SGU, SJ m fl) men även 
av landsting, kommunala och privata energibolag. Vissa av bergrummen ägs också av 
privata industriföretag och oljebolag. Lagren byggdes i första hand för beredskapslagring 
under kalla kriget mellan slutet av 50-talet till slutet av 70-talet. Flertalet av dessa 
anläggningar är idag under avveckling. 1994 inrättade riksdagen myndigheten Statens 
oljelager, som senare slogs ihop med SGU (Sveriges geologiska undersökning). 
Myndighetens uppgift var att avveckla den statliga civila beredskapslagringen av 
petroleumprodukter. (SGU, 2002) 

7.1.2 Nybyggnad av bergrumslager 
För att komma till den nivå där bergrummen skall anläggas måste först en tillfartstunnel 
sprängas ut. Denna används senare under byggtiden för uttransport av bergmassorna. 
Längden på tunneln bestäms av den maximala stigning som fullastade transportfordon 
klarar av. Tunnelkostnaden är dyr i förhållande till bergrumsutsprängningen så det gäller 
att inte göra tunneln längre än vad som är nödvändigt. Det är även viktigt att välja plats 
för tunnelpåslaget för att inte markgenombrytningen ska bli komplicerad att genomföra. 
När man är i nivå med takhöjden i berglagret börjar utsprängningen av takvalvet, eller 
galleriet som det också kallas. Arbetet fortsätter med etappvis utsprängning av 
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bergrummet tills sulan (bottennivån) har nåtts. Pallhöjden varierar mellan exempelvis 8-
14 meter. (Claesson et al, 1986) 
 
Värmelager i berg måste i allmänhet byggas stora för att hålla nere energiförlusterna från 
lagret. Detta beror på att berg har ett relativt högt värmeledningstal och att bergrummen 
antas vara oisolerade. Öppna bergrum med vatten har en hög lagringskapacitet eftersom 
vattnet, som nämndes tidigare, har hög värmekapacitet.  
 
Om sprängsten lämnas kvar i bergrummet kan större bergrum byggas då sprängstenen 
kan stödja bergrummets väggar. Lagret blir på detta sätt även billigare eftersom all 
sprängsten inte behöver tas ur lagret. Nackdelen med detta är att lagrets 
värmekapacitet/m3 sjunker. Orsaken är att bergets värmekapacitet är ungefär hälften av 
vattnets. (BFR, 1986) 

7.2 Tankar 
Ackumulatortankar är den vanligaste typen av lager när man lagrar varmt vatten. Lagren 
används sedan länge i fjärrvärmenäten för driftutjämning. I de allra flesta fall är det för 
korttidslagring av värme som dessa tankar används. I tanksystemet kan man hålla en hög 
temperatur på vattnet och tankarna håller en hög energiverkningsgrad. (SGI, 1990) 
 
Det finns två olika typer av ackumuleringstankar nämligen trycksatta och trycklösa 
tankar. Skillnaden består i att de trycksatta är konstruerade för övertryck och de trycklösa 
för atmosfärstryck. I Sverige är de trycklösa tankarna vanligast, främst för att det är 
möjligt att få en rimlig anläggningskostnad för en större lagervolym (över 10 000 m3). 
(Frederiksen och Werner, 1993) 
 
Laddning av tanken sker med vatten som har temperaturen 98°C. Detta är den högsta 
laddningstemperaturen för en trycklös ackumulatortank. Laddningen sker på så sätt att 
varmt framledningsvatten leds in i tanken genom ett rör vid toppen, samtidigt som 
motsvarande mängd kallt returvatten leds ut vid tankens botten. Returvattnet har ofta en 
temperatur runt 50°C. (Stenlund, 2005) 
 
Vattennivån i tanken varierar hela tiden och det beror dels på vattentemperaturen, och 
dels på att det är svårt att reglera laddning och urladdning med en konstant nivå i tanken. 
Eftersom man inte vill ha luft i tanken, på grund av risk för korrosion, så är utrymmet 
högst upp i tanken fylld med mättad ånga. (Stenlund, 2005) 
 
I alla värmelager sker en skiktning av vattnet beroende på hur varmt vattnet är. Detta 
beror på att vatten av olika temperatur har olika densitet. Då kallt vatten har högre 
densitet så kommer kallt vatten att finnas längst ner i tanken och varmt vatten högst upp. 
Den här principen att vattnet skiktas vill man utnyttja eftersom man då kan ta ut en högre 
temperatur ur lagret än vad som hade varit möjligt om vattnet var helt omblandat. För att 
få en god skiktning mellan kallt och varmt vatten så är ackumulatortankar höga. För att 
in- och urladdning inte ska ge upphov till strömningar i tanken som stör skiktningen 
används speciellt utformade dysor vid in- och utlopp av tanken. Ibland används dysor 
som kan regleras i höjdled. Detta gör att det är möjligt att pumpa in vatten med samma 
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temperatur som finns i ett visst gränsskikt. Detta görs för att inte störa skiktningen. 
(Stenlund, 2005) (Hedbäck, 2006) 
 
En tänkbar lösning om man vill ha större lagringsvolym skulle kunna vara att man 
kopplar samman två tankar. Detta är enligt Hedbäck ingen lyckad lösning. För det första 
kan man få gungning i tankarna där vatten går från den ena tanken till den andra. För det 
andra så blir styrssystemet mycket mer komplicerat för två tankar. I Korea har man 
fjärrvärmesystem med två tankar men där är den andra tanken ren reservtank som man 
laddar upp som buffert om man skulle få driftstopp i produktionsanläggningen. 
(Hedbäck, 2006) 

7.3 Gropar 
Groplager består av en grävd eller utsprängd bassäng i vilken uppvärmt vatten lagras. I 
ett groplager upptas inte vattentrycket av tätskiktet utan av den omgivande marken. 
Tätskiktet kan därför bestå av ett tunt material som t ex gummi, plast eller metallfolie. 
Över gropen har man ett lock som isolering.  Gropen kan liksom bergsrumslager vara 
blockfylld. (BFR, 1984) (BFR, 1986)  
 
Lagring av värme i isolerade vattenfyllda gropar är en intressant energilagringsmetod i 
kombination med mindre fjärrvärmesystem. Lagertekniken kan användas både för lång 
och kort lagring och har en betydande fördel om man jämför med ackumulatortankar. Här 
nyttjar man marken som isolering och som uppbyggnad. Tidigare har man använt 
groplager tillsammans med solvärme. Temperaturerna har då inte varit högre än 70°C och 
man har heller inte kunnat lagra så mycket varmare vatten i gropar. Detta har bland annat 
berott på isoleringens höga värmeledningsförmåga. Från mitten av 90-talet har emellertid 
nya material testats för att groplagren ska kunna användas vid temperaturer över 90°C. 
(Calorstock Proceedings, 1994) 
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Bild 3. Så här är ett groplager uppbyggt. (T. Schmidt et al, 2003) 
 
Det finns två, geotekniskt sett, olika metoder för att konstruera en grop i jord. Lagret kan 
dels grävas ut som en grop med väggens vinkel i markens rasvinkel, dvs inga markerade 
väggar. Det andra sättet är att gräva ut gropen och stötta denna utgrävnad med vertikala 
väggar. Båda alternativen har sina för- och nackdelar vilket måste utredas från 
anläggning till anläggning. Om gropen anläggs utan väggar så är grundläggande arbetet 
enklare. Däremot får man då problem med att locket blir stort och större krav på lockets 
isolering ställs. Värmeförlusten kan bli för stor om man inte lyckas täta locket.  
 
Om utgrävningen av gropen görs med vertikala väggar så krävs det att väggarna är starka 
nog att hålla emot vattnet från jorden och jorden från gropen. Fördelen med detta sätt att 
bygga är att locket på gropen blir mindre och därmed blir också värmeförlusterna genom 
locket mindre. Det blir även lättare att lägga tätskikt och isolering då man har en 
lådformad grop. 
 
Det som gäller för båda typerna av gropar är att de anläggs ovanför grundvattennivå. 
Golvet i gropen bör vara dränerad eftersom isoleringen måste vara torr. Detta eftersom 
alla isoleringsmaterial får sämre isoleringsegenskaper då de blir blöta. Locket kan både 
vara av flytande eller självbärande typ. Ett flytande lock är i allmänhet sämre eftersom 
risken att vatten tränger in i isoleringen då ökar. 
 
Valet mellan vilken typ av grop man ska anlägga beror bland annat på lagrets storlek och 
vilka jordegenskaper marken har på det aktuella läget. (Calorstock Proceedings, 1994) 
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7.4 Borrhål 
Till borrhålslager räknas värmelager i berg och jord som med hjälp av hål eller slangar 
kan växla värme mellan en vätska och berget eller jorden. I berg borras vanligen hål med 
en diameter av 100-150 mm ned till 50-100 m djup. Avståndet mellan hålen har ofta varit 
runt 4 m. I berg kan värmeväxlarsystemet vara öppet eller slutet med ett rör eller ett 
slangsystem som värmeväxlar mot vattnet i hålet. (BFR, 1986) 
 

 
Bild 4. Principbild för hur ett borrhålslager anläggs. Temperaturen är varmast i mitten och blir 
kallare ju längre ut mot kanterna man kommer. (Nordell, 2004) 
 
Borrhålslagret laddas genom att varmt vatten cirkuleras genom rören o borrhålen som 
därigenom avger sin värme till berget. Vid urladdning är förhållandet omvänt. Det 
cirkulerande vattnet tar då tillbaka värmen från det omgivande berget. (Edstedt och 
Nordell, 1994) 
 
Det finns olika driftstrategier som kan användas vid såväl laddning som uttag av värme. I 
det enklaste fallet är samtliga hål parallellkopplade och då sker laddning eller urladdning 
samtidigt i hela bergvolymen. Vid en annan strategi laddas lagret från centrum och 
radiellt utåt. Uttag sker i motsatt riktning, utifrån och in mot centrum. I detta fall är 
borrhålslagrets temperatur alltid högst i centrum. Till skillnad från det enklare fallet så är 
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borrhålen här seriekopplade i radiell led. När man gör på detta sätt erhåller man en högre 
energi- och temperaturverkningsgrad. Arrangemanget medför dock en förhöjd 
anläggningskostnad jämfört med då man har parallellkopplade borrhål. (Edstedt och 
Nordell, 1994) 
 
I även borrhålslagrets fall är det så att den relativa värmeförlusten minskar med ökad 
lagringsvolym. Lagrets geometriska form (sett ovanifrån) är oftast en rektangel eller en 
cirkel. Borrhålen placeras så att de är jämnt fördelade över lagrets yta för att få en så 
jämn temperaturutbredning som möjligt i marken. Borrhålens djup beror på bland annat 
på bergets art och kvalitet. Vid dimensionering av borrhålslager i svenskt urberg finner 
man vanligtvis att det ur ekonomisk synpunkt är lämpligt att borra till ett djup av ca 120 
m. Diametern på borrhålen är oftast som vid vanlig brunnsborrning 115 mm. Avståndet 
mellan hålen varierar beroende på bergartens ledningsförmåga och, men ligger vanligen 
på runt 4 meter för ett lager med utpräglad säsongslagringsfunktion. Exakt hur 
anläggningen ska utformas beträffande avstånd mellan borrhålen och dess djup bör 
optimeras för varje anläggning. Det som gäller varje gång vid anläggning av 
borrhålslager är att man tittar på geologiska förutsättningar, t ex att jordlagret inte är för 
djupt. Man bygger alltid borrhålslager på en plan markyta. 
 
Tekniken som används för att borra hålen är konventionell brunnsborrning. Man 
använder alltså en sänkborrmaskin. När man borrar lager är dock hålets rakhet viktig och 
vissa förbättringar finns ofta på sänkborren för att garantera rakheten på det borrade hålet.  
 
För att borra genom det översta jordlagret så används en svensk borrteknik som kallas 
Odex-borrning. Vid borrningen följer ett foderrör borrkronan genom jorden som skydd 
för borrhålet. Odex-borrningen innebär att borrkronan är uppbyggd av en pilotkrona och 
en kammare. Rymmaren som utvidgar det pilotborrade hålet är excentrisk. Funktionen är 
att den fälls ut under borrningen och fälls in då borrsträngen tas upp. Denna utvidgning 
av hålet är ett måste för att foderröret ska få plats. Foderröret borras ofta ned mellan 0,5 
till 1,5 meter i berget för att det skall fästa ordentligt.  
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Bild 5.  På bilden sker ett byte av borrkrona, från Odex-borr till bergkrona. (UDC, 2006) 
 
Ibland tätas anslutningen mot berget med cement. Därefter byter man borrkrona till en 
vanlig bergborrningskrona och genomför borrningen till önskat djup. Om berggrunden 
innehåller mycket sprickor, vilket kan betyda att marken är kraftigt vattenförande, krävs i 
undantagsfall cementinjektering för att täta sprickorna. Cementinjekteringen kan ske 
nivåvis eller i delar av borrhålet. Det finns två huvudsakliga syften med injektering. Dels 
stabilisering av borrhålet för att möjliggöra fortsatt borrning utan rasrisk och 
vatteninträngning. Det andra syftet är tätning av ett helt bergparti för att skärma av lagret 
från omgivande grundvatteninflöde.  
 
Det förekommer två principer för att cirkulera vattnet (som nästan alltid är värmebärare) 
genom borrhålen. Dessa principer är öppet och slutet cirkulationssystem. I det öppna 
systemet är värmebäraren i kontakt med borrhålsväggen. I det slutna systemet lämnar 
värmebäraren aldrig rörsystemet. 
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Bild 6. Öppet system till vänster och slutet system till höger. (Edstedt och Nordell, 1994) 
  
 
Nackdelen med det öppna systemet är att cirkulationsvattnet blandas med grundvattnet. 
Detta medför att extra åtgärder krävs beträffande vattenkemin. Bland annat måste man 
titta på materialval i värmeväxlare, ventiler etc. Det är också viktigt att undersöka 
systemutformningen beträffande avluftningsproblem, grundvattennivåkontroll osv. 
Fördelen med det öppna systemet är den bättre värmeöverföringen mellan värmebäraren 
och lagringsvolymen. Med öppna system bör trycknivån i borrhålssystemet inte ligga 
över grundvattnets trycknivå då detta medför att vatten strömmar från lagret vilket leder 
till en onödig värmeförlust. (Edstedt och Nordell, 1994) (BFR, 1987) 
 
Det slutna systemet, som alltid kan användas, medför att man enkelt kan variera 
markvärmeväxlarens utformning. Den kan exempelvis bestå av ett tillförselrör och tre 
returrör. Nackdelen är sämre värmeöverföring mellan värmebäraren och 
lagringsvolymen. Ett slutet system är ett måste då man har borrhålslager i lera eller i 
sand. (Edstedt och Nordell, 1994) 
  
Jämfört med system med vattenlagring blir lager i berg trögare och kommer därför i fråga 
endast där behov av säsongslagring förekommer. Bo Nordell är också av den åsikten att 
borrhålslager enbart bör användas för långttidslagring. (BFR, 1984) (Nordell, 2006) 
 
Det är tekniskt möjligt att konstruera lagren så att stora effekter kan tas ut eller laddas, 
men det kräver en stor värmeväxlaryta, vilket i detta fall betyder fler borrhål. Detta är en 
nackdel då lagret blir dyrare. (BFR, 1986) 

7.5 Akvifer 
En akvifer, eller ett naturligt grundvattenmagasin, består av jord eller poröst berg vars 
hålrum är fyllt med fritt vatten. För att vara användbart för värmelagring så ska vattnet 
vara rörligt i marken. Akviferlager karaktäriseras av vattnets egenskaper och har därför 
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stora likheter med vattenlager. En stor skillnad är att lagerutrymmet redan finns i marken 
och inte behöver anläggas. Kostnaderna för lagret blir istället grundläggande 
undersökning av marken och för installationer för cirkulation av grundvattnet. (BFR, 
1990) 
 
I Sverige finns geologiska förutsättningar för värmelagring i olika typer av 
isälvslagringar och i sandstenslager på större djup. Dessa grundvattenmagasin har stora 
geometriska dimensioner. Grundvattenmagasin i isälvslagringar är normalt 10-50 m 
djupa och för t ex rullstensåsar är en bredd av 100-500 m med flera kilometers längd 
vanlig. Sandstenslager på stora djup i sedimentär bergrund har som regel en utbredning i 
vertikal led på 40-100 m och till det kommer en stor ytbredning. (B. Svedinger, 1981) 
 
Lagring i akviferer förutsätter som regel en mycket storskalig tillämpning i 
storleksordningen 1 miljon m3 för att begränsa värmeförlusternas inverkan. Konstgjorda 
avgränsningar är vanligtvis inte aktuella av såväl tekniska som ekonomiska skäl. Dock så 
kan viss kontroll och styrning av grundvattenflödena tänkas ske. Lagring i konstgjorda 
akviferer i mindre skala med avgränsade tätskikt har även studerats. Tillämpningarna av 
denna teknik har tidigare begränsats av svårigheter att finna lämplig tätningsmetodik, 
men detta problem löstes under 90-talet. (B. Svedinger, 1981) 
 
För värmelagring i ytliga grundvattenmagasin har i första hand låga temperaturnivåer 
runt 20-50°C studerats. Vid lagring vid högre temperaturer runt 60-90°C så är det djupare 
magasin som gäller. (B. Svedinger, 1981) 
 
Hur stora effekter som en akvifer momentant kan klara beror dels på vilken hydraulisk 
effekt som brunnssystemet har och dels hur värmeväxlingen sker mellan akviferens fasta 
beståndsdelar och vattnet. I en sprickakvifer i berg lagras huvuddelen av värmen i berget. 
Ju glesare det vattenförande spricksystemet är desto trögare blir värmeväxlingen mellan 
berg och vatten. I en porakvifer är värmeväxlingen däremot mer eller mindre momentan. 
(BFR, 1986) 
 
Risken för kemiska utfällningar i akviferlager finns alltid. Exempelvis kan järnhaltigt 
vatten kräva att syretillförsel förhindras till det pumpade vattnet. Igensättningar av 
infiltrationsbrunnar är vanligt och renspumpning är en normal skötselåtgärd. Akviferlager 
lämpar sig bäst som lågtemperaturlager (BFR, 1986) 
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8 Teknikerfarenheter 

8.1 Tyskland 
Tyskland är det land i Europa som har kommit längst med sin solvärmeteknik. I slutet av 
2005 hade Tyskland sammanlagt runt 6,7 miljoner m2 solfångare med en sammanlagd 
effekt på 4,7 GW. Detta sparar 270 miljoner liter olja per år som annars hade krävts för 
uppvärmning av hus.  
 
Den tyska regeringen stödjer användandet av solvärme genom olika program. Bland 
annat får privatpersoner som investerar i solfångarsystem mycket bra räntor på sina 
investeringar. Större investeringar som företag gör är ofta understödda av ett pilotförsök. 
Dessa gynnsamma förutsättningar har gjort att Tyskland är klart störst i Europa på 
solvärmemarknaden. (Renewables made in Germany, 2006) 
 

 
Figur 3. Överblick över solvärmemarknaden i Europa. (Renewables made in Germany, 2006) 
 
Med solvärme följer alltid ett lager och därför har tyskarna forskat mycket på olika typer 
av värmelager. Vilken typ av lager som används vid en viss plats bestäms av lokala 
förutsättningar, speciellt geologiska. De värmelager som har använts mest tillsammans 
med solvärme är de lager som syns på bilden nedan. (T. Schmidt et al, 2003) 
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Bild 7. Olika typer av värmelager som används tillsammans med solvärme i Tyskland. (T. Schmidt et 
al, 2003) 

8.1.1 Hetvattenlager 
Hetvattenlagret är det lager som har bredast användningsområde på grund av den höga 
värmekapaciteten och för att laddning och urladdning är möjligt med täta intervall. Som 
nämnts tidigare i rapporten så kan dessa lager även användas som rena korttidslager. I 
Sverige är det ackumulatortankar i stål som oftast tjänstgör som hetvattenlager men i 
Tyskland har man ett annat sätt att lagra det varma vattnet för långtidslager. 
Konstruktionen är gjord av förstärkt betong som delvis är inbäddad i marken och tanken 
kan byggas nästan oberoende av geologiska villkor. Taket och väggarna är alltid 
isolerade och ibland isolerar man även nederdelen av tanken. För att garantera att tanken 
är vattentät och även för att reducera värmeförluster genom ångtransport i väggarna så 
kan man klä in väggarna med ståltätskikt. Detta har man t ex gjort i Hamburg och i 
Friedrichshafen. Stålskiktet man använde här var av rostfritt stål och 1,2 mm tjockt.  
 
När man byggde tanken i Hannover så användes ett nytt betongmaterial med hög densitet 
och med lägre permeabilitet (genomträngningsförmåga) mot ånga. Detta medförde att 
stålskiktet inte behövdes längre. En annan förbättring som man nyttjade i Hannover var 
att man använde en in- och urladdningsanordning som var variabel i höjdled. På detta sätt 
blev temperaturskiftningen i tanken bättre och man kunde även ladda och ladda ur tanken 
samtidigt. 

8.1.2 Grusvattengrop 
Den här typen av lager påminner om groplagren som finns i Sverige, med den skillnaden 
att man använder en blandning av grus och vatten som lagringsmaterial. 
Isoleringsmaterial finns i tak och i väggarna, marken fungerar som isolering i botten av 
tanken. Värmen laddas och urladdas antingen med direkt värmeväxling eller med plaströr 
som ligger i olika horisontella lager inuti lagret. Eftersom grus-vattenblandningen har en 
lägre värmekapacitet än ett rent vattenlager så måste grusvattengropen vara ungefär 
dubbelt så stor som ett vattenlager (för att kunna lagra lika mycket värme). 
Grusvattengropar är i drift i Stuttgart, Chemnitz, Augsburg och Steinfurt-Borghorst. 
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I försök i Stuttgart kom man fram till att redan en liten mängd fuktighet i isoleringen i en 
grusvattengrop leder till att värmekonduktiviteten ökar drastiskt. Detta innebär att gropen 
blir sämre på att lagra värme. Därför är det mycket viktigt att man ser till att hålla 
isoleringen helt torr. (F. Ochs et al, 2006) 

8.1.3 Rörlager 
Rörlager påminner om de svenska slutna borrhålslagren. Liksom i Sverige anlägger man 
lagren i berg eller i vattenrik jord. I toppen av lagret har man alltid ett isolerande skikt för 
att reducera värmeförlusten. En fördel med denna typ av lager är att man i efterhand kan 
göra lagret större. Det är bara att borra nya hål och ansluta dessa till det befintliga 
systemet.  
 

 
Bild 8.  Olika typer av borrhålslager. (T. Schmidt et al, 2003) 
 
Storleken på dessa lager blir emellertid tre till fem gånger så stora som hetvattenlager för 
att kunna lagra lika mycket värme. Eftersom in- och urladdningskapaciteten är lägre hos 
borrhålslager så krävs även ett mindre buffertlager integrerat till systemet. I Neckarsulm 
är ett borrhålslager i drift som kan lagra värme i temperaturer upp till 85°C. 

8.1.4 Akviferlager 
Akviferlager är en typ av lager där grus, sand eller sten lagrar värme tillsammans med 
grundvatten. Grundkravet är att det finns någon typ av naturlig avgränsning ovanför och 
under lagret. Det kan t ex vara ett jordlager ovanför lagret och berg under. Man vill också 
ha ett lågt grundvattenflöde så att den inlagrade värmen hålls kvar. Två fördjupningar 
eller hål borras i akviferen och där pumpar man in respektive ut det heta vattnet. Vid 
laddning av lagret tar man kallt grundvatten från den kalla fördjupningen, hettar upp det 
och sedan pumpar man ner vattnet i den varma fördjupningen. När urladdning av lagret 
sker så gör man tvärtom, dvs man pumpar upp vattnet från den varma fördjupningen. På 
grund av de olika flödena så är båda fördjupningarna utrustade med pumpar. 
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Bild 9. Principen för hur ett akviferlager fungerar. (T. Schmidt et al, 2003) 
 
Speciellt för högtempererade akviferlager så är det viktigt att man har god kunskap om 
vilka mineraler och ämnen som finns i grundvattnet. Annars finns det stor risk att man får 
problem med pumpar och värmeväxlare pga. mineralutfällningar. Akviferlager finns i 
Rostock och Berlin.  
 
Akviferlagret i Rostock togs i drift 2000. Det används för att leverera värme till 
flerfamiljshus med runt 100 lägenheter. Lagret är placerat 15-30 m under markytan och 
den högsta temperaturen man har lagrat är 50°C. De främsta orsakerna till att man inte 
har högre temperatur i lagret är att man vill undvika stora värmeförluster och rening av 
vatten. 

8.1.5 Slutsatser från Tyskland 
Som man kan se i figuren nedanför så är borrhålslager och akviferlager de billigaste 
typerna av lager att bygga. Det är dock även dessa typer av lager som har de högsta 
kraven på en bra geologi där man har tänkt att anlägga lagret. Man kan även se att ett 
lager blir billigare per volymsenhet ju större volym man bygger. (T. Schmidt et al, 2003) 
 

 
Figur 4. Figuren visar kostnaden per m3 för några olika säsongsvärmelager i Tyskland. (T. Schmidt 
et al, 2003) 
 
Försöken i Tyskland visar att det tar tre till fem år för ett lager att uppnå normalt 
driftstillstånd. Inom denna tid så måste temperaturnivån i marken runt lagret byggas upp 
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och därför är värmeförlusten högre i början än vad den blir när lagret har stabiliserat sig. 
(T. Schmidt et al, 2003) 

8.2 Danmark  
I Danmark har man, liksom i Tyskland, kommit långt med sin solvärmeteknik. Danskarna 
har också provat olika typer av långtidslager i kombination med solfångare. På senare år 
har utvecklandet av solvärmeanläggningarna helt varit kopplat till utvecklandet av 
säsongsvärmelager. Målet har varit att erhålla ekonomiska och pålitliga lager och 
därigenom en höjning av solfaktorn. De lager som visade sig vara intressanta att använda 
tillsammans med solfångare i Danmark var huvudsakligen ITES ”In the Ground Thermal 
Energy Storage”, alltså lager i marken. Exempel på sådana lager är: gropar, artificiella 
akviferer och ståltankar som använder jorden som isolering. (Heller, 2000) 

8.2.1 Tankar 
Undersökningar som gjordes på existerande ståltankar ledde till slutsatsen att denna 
teknik redan var så pass utvecklad att man inte behövde undersöka denna teknik 
ytterligare. Kostnaden på en ståltank är mycket svår att uppskatta men kan ändå anses 
konkurrera med ett groplager upp till volymen 20 000 m3. Därefter ansågs att ett 
groplager blir billigare.  
 
I Hoerby gjorde man ett försök med känd tankteknologi. Man testade en tank med 
färdiggjutna betongelement som väggar. Tanken var av samma typ som användes för att 
förvara gödsel. Tanken hade en volym på 500 m3 och insidan tätades med en trögflytande 
bentonit-betong. När man gjorde undersökningar så visades att tanken läckte på grund av 
att det fanns sprickor mellan betongelementen och tätningen. Om man skulle få tanken tät 
så skulle den kunna användas då mindre säsongslager behövs. 
 
1991 så byggdes ett groplager (med tankteknik) för att användas tillsammans med 
solfångare i Herlev. Gropen var 3000 m3 stor och i botten lades stålplåt i ovanför det ett 
betongskikt. Sedan användes polystyren som isolering. Närmast vattnet hade man ett 
gummimembran som tätskikt. Installationen var komplicerad och man hade flera problem 
då lagret togs i drift. Bland annat så började tanken läcka redan första året. Man försökte 
åtgärda detta problem under 1992, men misslyckades. Säsongslagret och tillhörande 
värmepump sattes därför ur drift i några år. År 1997 så bytte man ut gummimembranet 
mot en tunn plåt i rostfritt stål. Denna förändring baserades på vad tyskarna tidigare hade 
gjort vid groplagret i Rottweil. I oktober 1997 sattes groplagret i Herlev igång igen. 

8.2.2 Groplager med flytande lock 
Det första försöket att utveckla groplager med flytande lock i Danmark gjordes 1983 i 
Lyngby. Detta lager gjordes på Tekniska Universitet i Danmark och var ett rent 
forskningslager. Volymen på lagret var 500 m3 och man använde HDPE-plast som 
tätning både i gropen och i locket. Isoleringen utgjordes av polystyren. Lagret fungerade 
väl men ingen undersökning över hur lagret fungerade under lång tid gjordes på grund av 
ändringar vid gropen. 
 

 26



I Ottrupgaard byggde danskarna ett 1500 m3 groplager med flytande lock av polyuretan 
som isolering. Undersökningar i laboratorium visade att en hybrid av lerpolymerer skulle 
kunna användas som tätskikt. Man hade räknat ut att ett groplager med flytande lock 
skulle vara billigare än konventionell design. Projektet visade att ett flytande lock mycket 
väl kan vara en tänkbar lösning men konstruktionsdetaljerna måste övervägas. Det är 
svårt att hitta ett material som både är ekonomiskt försvarbart och som håller för de 
krävande temperatur- och hydrodynamiska förhållandena. Det upptäcktes att lerskiktet 
som användes i Ottrupgaard läckte och lösningar för att förhindra läckaget diskuteras. 
 
I Danmark fann man att gropvattenlager är den billigaste formen av säsongsvärmelager, 
men man måste lösa problemen med läckage. 

8.2.3 Artificiellt akviferlager 
I Lyngby byggdes 1990 ett artificiellt akviferlager. Man grävde en grop och i den fyllde 
man grus och la i plaströr. Vatten går igenom plaströret och värmeväxlas med gruset. 
Slutsatserna man drog här var att den här tekniken inte kan konkurrera ekonomiskt med 
de konventionella vattengroparna. 

8.2.4 Slutsatser från Danmark 
I Danmark är inte lager under marken, dvs. borrhål, akviferer och bergrumslager, 
konkurrenskraftiga nog om man jämför med lager i marken såsom gropar och ståltankar 
för säsongslagring. Betongtankar där man använder färdiggjorda komponenter som man 
sedan sätter ihop har visats vara för opålitliga.  
 
Det som har visat sig vara det svåraste problemet att lösa gällande groplager är 
utformning av tätskiktet. Detta problem måste lösas innan groplagertekniken kan anses 
helt pålitlig. Som man fann i Herlev så är rostfritt stål bättre än att använda gummi, men 
nackdelen är att stålet är dyrare. Speciellt när man vill ha ett rostfritt stål av en kvalitet 
som står emot havsvatten. En billigare lösning skulle kunna vara att använda en 
syrabeständig ståltyp, men praktiska försök måste då göras för att fastslå tillförlitligheten. 
Tätskikt bestående av polymerer skulle bli billigare men stor osäkerhet finns hur detta 
tätskikt skulle funka i långa loppet. Slutligen kan man säga att flera utvärderingar måste 
göras för olika typer av tätskikt för att slå fast vilken typ som är lämplig att använda. 
(Heller, 2000) 

8.3 Sverige 

8.3.1 Bergrum 
I Lyckebo som ligger 13 km norr om Uppsala byggdes mellan åren 1981 till 1983 en 
solvärmeanläggning för värmeförsörjning av hus i närområdet. Anläggningen var från 
början dimensionerad för att försörja 550 lägenheter och småhus i ett nybyggt 
bostadsområde samt gemensamhetsbyggnader med värme och tappvarmvatten. Området 
blev senare utbyggt till cirka 500 bostadsenheter. Värmeförsörjningen sker via ett 
fjärrvärmesystem som arbetar vid låg temperatur, max 70°C under vintern och max 55°C 
under sommaren. (J. Claesson et al, 1993) 
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Systemet bestod från början av solfångarfält, ett bergrum på 100 000 m3 och 
distributionssystemet. I initialskedet hade man 4 320 m2 solfångare och resten av 
värmelasten täcktes med en elpanna på 6 MW. (Zinko, 1996) 
 
Bergrummet i Lyckebo är helt oisolerat och dess hjässa är belägen 30 meter under 
markytan. Lagret är format som en torus (badring) och har ytterdiametern 75 m, 
rumbredden 18 m och höjden 30 m. Berget som omger lagret består av granit och i mitten 
finns en bergpelare med volymen 30 000 m3 som deltar i värmelagringen. Bergets 
värmeledningsförmåga är satt till 3,1 W/mK och dess värmekapacitet till 2,16 MJ/m3K. 
Lagret byggdes enligt konventionella metoder där man gick runt 4 varv och tog bort 8 
meter djupa sektioner i taget. (J. Claesson et al, 1993) 
 

 
Bild 10. Bild som visar Lyckebolagret med tillhörande transporttunnel och vattenanslutning. (BFR, 
1990) 
 
Vid byggandet av bergrummet konstruerades en transporttunnel som går som en spiral 
runt bergrummet från botten av bergrummet och upp till markytan. Hälften av 
tunnellängden ligger mellan bergrummets tak och markytan. Medelavståndet mellan 
tunneln och bergrummets ytteryta är 20 m. Från tunneln har horisontella transporttunnlar 
byggts till lagrets topp och till dess mitt. Dessa båda tunnlar användes vid byggandet av 
lagret men har sedan, liksom anslutningen till lagrets botten, pluggats igen för att hindra 
att vatten ska tränga ut till den spiralformade tunneln. Tunneln är vattenfylld upp till 
grundvattennivån som ligger cirka tio meter under markytan (eller 20 över bergrummets 
tak). (J. Claesson et al, 1993) 
 
Inmatningen och utmatningen av varmvatten sker via fyra stycken teleskopmatningsrör 
som ser till att vatten tas och ges till lagret vid rätt temperaturnivå. På detta sätt 
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upprätthålls skiktningen mellan toppen (90°C) och botten (40°C). Både in- och 
utmatningen sker via värmeväxlare. (Zinko, 1996) 
 
Vid anvärmning av lagret i början av 1983 uppkom igensättning i värmeväxlarna redan 
vid 45°C. Igensättningen berodde på att kalciumhalten var för hög i vattnet. Efter 
rengöring av värmeväxlaren och tillsatser i vattnet för att sänka hårdhetsgraden på vattnet 
fick man bukt med problemet. Man använder även avhärdningsfilter för att det 
inläckande grundvattnet hela tiden höjer hårdheten på vattnet. Inga driftstörningar pga 
felaktig vattenkemi har efter dessa åtgärder förekommit. (SGI, 1990) 
 
Vid mätningar som gjordes på lagret konstaterades det att lagret hade mycket större 
värmeförluster än planerat. Dessa värmeförluster var mellan 50 till 100 % högre än de 
simulerade förluster man hade kommit fram till. Förlusterna avtog även långsammare 
med tiden än förväntat. (Zinko, 1996) 
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Figur 5. Värmeförluster för Lyckebolagret. 
 
En förklaringen till värmeförlusterna anses vara att vatten från toppskiktet i lagret når 
bottenskiktet via sprickor och tillfartstunnlarna. Vattnet i toppen ingår i en sluten 
vattenströmningskrets där varmt vatten lämnat bergrummet, avkyles vid passagen genom 
en tunnel och därefter återförs på en lägre nivå i bergrummet. Ett medelvattenflöde av 0,5 
l/s med en temperatursänkning på 50°C räcker för att förklara förlusterna. Dessa teorier 
får även stöd genom praktiska mätningar som gjorts. (J. Claesson et al, 1993) 
 
En annan förklaring till förlusterna kan vara på grund av volymsexpansionen som sker då 
vattnet hettas upp. Vattnet i lagrets översta del (som är varmt) kommer vid expansionen 
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att rinna över grundvattenytan för att senare, när volymen minskar, ersättas av 
grundvatten med temperaturen 6°C. 
 
För att minska förlusterna i det första fallet föreslås att man ska göra en blockering av 
tunnelns övre del i nivå med bergrummets tak. Detta skulle medföra att förlusterna 
reduceras från cirka 500 MWh/år till 200 MWh/år. 
 
För att minska förlusterna i det andra fallet diskuteras det om att försöka få det 
expanderande vattnet att inte nå grundvattnet. Man skulle exempelvis kunna ha en helt 
separat konstruktion där ett vertikalt rör från lagrets botten skulle vara i anslutning till ett 
värmeisolerat utrymme av tillräcklig volym ovanför bergrummet. På så vis kan man 
undvika en del av de konvektiva förlusterna som annars skulle uppstå vid 
volymexpansionen. (BFR, 1990)  

8.3.2 Tankar 
I Norrköping finns en ackumulatortank som är kopplad till kraftvärmeverket på Händelö. 
Tanken är 42 m hög och 33 m i diameter och har volymen 36 000 m3. Tanken är trycklös 
och arbetar således vid atmosfärstryck. I toppen av tanken finns en ångkudde som 
förhindrar att luft inträder i tanken och orsakar korrosion. (Heikne, 2006) 
 
Tanken laddas med vatten som har temperaturen 97-98°C och returtemperaturen från 
fjärrvärmenätet är runt 50°C. Vattnet laddas in i toppen av tanken genom en dysa som 
flyter med vattennivån i tanken. Urladdningen sker genom en fixerad dysa i botten. När 
tanken är fulladdad har man en kapacitet på 1800 MWh. Med hjälp av pumpar så kan 
man mata ut maximalt 80 MW från tanken och detta innebär att tanken kan tömmas på 
22,5 timmar. 
 
Ackumulatorn används i första hand för lagring av värme från dag till natt eftersom 
behovet varierar. Ackumulatortanken fungerar som värmeunderlag när efterfrågan på 
fjärrvärmen är låg och man vill producera el. Det man vill åstadkomma är en jämn och 
stabil drift så att pannorna kan köras optimalt. Ackumulatorn laddas vanligtvis upp på 
natten och töms under dagen. 
 
Tanken används också som extra värmeresurs då man vet att det kommer en period med 
riktigt kallt väder. Vid extremt kall utetemperatur (kallare än -10°C) så är 
fjärrvärmebehovet i Norrköping 400 MW. En varm sommardag är fjärrvärmebehovet 
runt 35 MW. Vid det senare exemplet så skulle ackumulatorn ensam kunna försörja 
Norrköping med varmt vatten i cirka två dygn.  
 
Ackumulatorn på Händelö används förutom som värmelager också som trycksättare för 
fjärrvärmenätet i Norrköping och därför är den placerad 12 meter över havsnivån.  

8.3.3 Gropar 
I Malung finns ett solfångarfält som är kopplat till ett gropvärmelager. Groplagret som 
blev färdigt 1991 fungerar som dygnslagring för lagring av solenergi och värme från 
elpanna. Man använde erfarenheter från groplagret som byggdes i Studsvik 1979. De 
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mest påtagliga skillnaderna är att locket har konstruerats självbärande och tätskiktet 
utgörs av en rostfri plåtliner. I Studsvik var locket av flytande typ och tätskiktet bestod av 
en oförstärkt butylgummiduk. Problemet med gummiduken var bland annat att 
temperaturen på den inte fick överstiga 60°C om man ville uppnå en livslängd på 25 år.  
Eftersom utvecklingen av solfångare gick framåt med en väldig fart under 1980-talet så 
ville man att gropen i Malung skulle tåla höga inlagringstemperaturer. Detta ställde höga 
krav på materialen som användes. (Zinko, 1996) 
 
Gropvärmelagret i Malung består av en isolerad grop i fast jord. Jorden runt gropen 
utgörs av 4 m silt och sand. Under gropen befinner sig grundvattenytan i större djup än 
4,5 m. Gropvärmelagret har formen av en upp- och nedvänd stympad pyramid med 
kantlängd 7 x 7 meter och djup 4 meter. Total vattenvolym är 130 m3. 
 
Gropens vertikala sidor ovan ursprunglig markyta är isolerade med 200 mm friskummad 
polyuretan innanför en betongvägg som stärker upp gropen. På utsidan av betongen lades 
200 mm stenull längs den övre delen av gropen och 100 mm skivor av polystyren utmed 
den nedre delen. Isoleringen på locket utgörs av 200 mm polyuretanblock och däröver 
100 mm markskivor av stenull. Vattenytan hos groplagret i Malung täcktes med 
paraffinolja för att fungera som en syre- och vattenångspärr.  
 
Tätskiktet består av 0,5 mm rostfri tunnplåt i kombination med 1,2 mm hörnplåtar av 
samma kvalité. Plåtlinern (0,5 mm) kapades från rulle, falsades och svetsades på plats. 
Den svetsades fast mot hörnplåtarna med en TIG-svets. Svetsarna kontrollerades med 
olika metoder för att säkerhetsställa att tätskiktet verkligen var tätt. Den viktigaste 
metoden man använde var trycksättning av de dubbla sömsvetsarna och läckagekontroll. 
Metoden visade sig mycket effektiv för att hitta läckor. Ett problem med rostfri plåt är att 
den är känslig mot korrosion orsakad av klorider. Därför ligger det närmast plåtlinern ett 
lager sprutbetong som ger en basisk miljö så att kloriderna kan neutraliseras. Fördelen 
med att använda rostfri plåt är att den är elastisk och seg. Dessa egenskaper passar bra till 
ett groplager. 
 
Locket på groplagret i Malung är självbärande och dimensionerat för 400 mm isolering, 
200 mm jordlast samt snölast. En H-balk är placerad över mitten av gropvärmelagret och 
från denna ligger galvaniserad plåt ut mot sidorna. På plåten finns isolering med 
tjockleken 300 mm och en fuktskyddande markduk av PVC. Locket är täckt med runt 
100 mm jord. Ett självbärande lock i gropar med större spännvidd måste ha kompletteras 
med ett antal bärande pelare. Ett självbärande lock har den fördelen att ytan ovanför kan 
användas för andra ändamål men då måste locket dimensioneras för detta. 
 
Efter två års drift visade sig att takets galvaniserade plåtar var rostangripna. Taket ersattes 
istället med korrugerad (veckad) plåt i rostfritt material. Paraffinskiktet som låg på 
vattenytan hade tappat sin funktion, förmodligen genom inblandning i vatten genom 
kokning eller genom nedbrytning. Vattenytan tätades med ett flexibelt membran i samma 
material som finns i väggarna. Detta membran är böjligt och kan följa vattens 
volymändringar. (Zinko, 1996) 
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8.3.4 Borrhål 
I Luleå finns ett högtemperat borrhålslager i berg som har varit i drift sen 1983. Lagret, 
som är av öppen typ, laddas sommartid via ett fjärrvärmesystem med överskottsvärme 
från ett kraftvärmeverk. På vintern värms en byggnad vid Luleå universitet av värmen 
från borrhålslagret. På bilden nedan syns hur borrhålslagret ser ut från marknivå. 
 

 
Bild 11. Borrhålslagret i Luleå. (Nordell, 2004) 
 
Lagret består av 120 stycken borrhål som är 65 m djupa, varav 5 m i jord och resterande 
60 m i gnejs- och granitberggrund. Hela lagrets volym uppgår till 120 000 m3. I varje 
borrhål, som har diametern 150 mm, går ett centrerat rör ned till botten. Returen sker 
längs borrhålets yttervägg med direktkontakt mellan vatten och bergyta. 
Vattentemperaturen har varierat mellan 35°C och 70°C. Den högsta 
laddningstemperaturen man har testat är 80°C. Systemet inkluderar även två 
värmepumpar på 200 kW vardera. (SGI, 1990) 
 
På grund av att vattenflödet varit mindre än beräknat och att inte rören har varit 
centrerade i hålen så har inte laddning eller uttag varit lika stora i praktiken som i 
beräkningarna. Enligt beräkningarna skulle 2,8 GWh/år och 1,6 GWh/år ha laddats 
respektive uttagits. I praktiken (under 5’e året) har siffrorna varit 2,0 GWh/år och 1,2 
GWh/år. Det lägre praktiska resultatet kan även förklaras med en felaktig driftstrategi. 
(Nordell, 1994) 
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I lagret utfördes under testperioden ingen vattenbehandling. Dock var beredskapen för 
befarade igensättningar i rör och värmeväxlare hela tiden hög. Vattenanalyser som tagits 
en gång i månaden visar huvudsakligen bra överensstämmelse med förundersökningens 
resultat. Vissa avvikelser fanns dock. Bland annat så var halterna av klorid och natrium 
lägre i lagret än vad förförsöken gav anvisning om. Kloridhalten var så låg (15 ppm) att 
risken för korrosion var i det närmaste obefintlig. En avvikelse som inte var bra var den 
höga kalciumhalten. Denna borde enligt förförsöken inte uppgå till mer än 25 ppm i 
cirkulationsvattnet. De uppmätta värdena var så höga som 90-100 ppm och det innebar att 
en utfällning av kalcit kunde befaras. Efter fem års drift av lagret konstaterades dock inga 
problem med igensättningar av växlare och rör p g a kemiska reaktioner mellan vatten 
och berg. (SGI, 1990) 

8.3.5 Akviferlager 
I Frösundavik, som ligger vid Solna, togs ett akviferlager i drift 1987. Detta lager 
används för att lagra värme och kyla till SAS huvudkontor. Byggnaderna kyls och värms 
med hjälp av grundvatten från en underliggande grusås. Grundvattnet används för att kyla 
på sommaren och det uppvärmda vattnet lagras för att värma lokalerna på vintern. Värme 
lagras i akviferen under perioden mars till november, övrig tid tas värme från akviferen. 
 
Innan bygget av lagret genomfördes runt 40 st provborrningar och provpumpningar vilka 
gav en bra bild av vilka egenskaper och vilken utsträckning akviferen hade. Akviferens 
bredd varierar mellan 100 och 300 m medan djupet varierar mellan 10 till 25 m. Den 
totala akvifervolymen inom området är 1,5 miljoner m3. Den volymen som man nyttjar är 
cirka 800 000 m3. Den naturliga grundvattenströmmen i akviferen är liten och har inte 
påverkat lagrets utformning. Markskiktet som täcker akviferen är upp till 8 m djupt och 
detta skikt tjänstgör som isolering till lagret. 
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Bild 12. Schematisk bild över akviferlagret i Frösundavik. (Åbyhammar, 1991) 
 
Brunnssystemet består av två varma och tre kalla brunnar utförda i grovt grusmaterial. 
Grundvattnet kan cirkuleras mellan varma och kalla brunnar eller omvänt. I de varma 
delarna av lagret är temperaturen 8-15°C och i den kalla delen av lagret är temperaturen 
2-12°C. Installerad uttagskapacitet är 190 l/s men man har bara utnyttjat upp till 110 l/s. 
 
Värme för uppvärmning av tilluft och tappvarmvatten produceras av tre värmepumpar i 
ett högtempererat system 60/20°C och genom direkt värmeväxling mot uppvärmt 
grundvatten i ett tempererat system 11/0°C. Kylning av kontorsrummen sker med 
konvektorer placerade i rummens tak. Byggnadens behov av komfortkyla tillgodoses 
genom direkt värmeväxling mot kallt grundvatten från akviferen. Det uppvärmda vattnet 
återinfiltreras och bygger upp ett cirka 15-gradigt värmemagasin inför vintern. 
Anläggningen har en maximal kyleffekt på 2 MW och en maximal värmeeffekt på 3 
MW. Från juli 1989 till juni 1990 levererade energianläggningen 3,51 GWh värme och 
3,07 GWh kyla. Till detta gick det åt 1,28 GWh el. (Åbyhammar, 1991) 
 
Fortsättningsvis så kommer inte akviferlager att innefattas i rapporten. Orsaken är att 
ingen undersökning har gjorts på akviferlager med hög temperatur på inlagrat vatten. 
Därmed finns ingen kostnadsuppgift eller erfarenhet från driftsfall som skulle kunna vara 
till användning för rapporten. 
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9 Kostnadsberäkning av värmelager 
Med hjälp av Konkurrensverkets rapport Konkurrens inom vägsektorn så kan man läsa att 
kostnaderna för att bygga hus har ökat kraftigt de senaste tio åren. Under 1980-talet höll 
konsumentpriserna i stort sätt samma nivå som byggkostnaderna. Under början av 90-
talet stagnerade eller sjönk kostnaderna för husbyggen i Sverige jämfört med 
konsumentprisindex. Efter mitten av 90-talet händer något intressant. Då fortsätter 
byggpriserna att stiga snabbt, trots att den allmänna inflationen avtog. Effekten blev att 
byggprisindex steg kraftigt jämfört med konsumentpriserna. Ofta kan den här typen av 
snabbt stigande kostnader vara ett tecken på bristande konkurrens. Det kan också vara en 
svag produktivitetsutveckling som ligger bakom. Drivkraften att utveckla och 
effektivisera blir då svag och finansieringen av många projekt kan därför bli väldigt 
kostsam. (Konkurrensverket, 2004) 
 

 
Figur 6.  Visar ökning av byggprisindex från år 1980. (Konkurrensverket, 2004) 
 
Denna figur kan vara mycket användbar då man vill veta vad en investering inom 
byggbranschen som gjordes för ett antal år sedan är värd i dagsläget eller vad 
motsvarande investering skulle kosta idag.  

9.1 Bergrum 
Byggprisindex kan användas för att bestämma vad kostnaden för att bygga lagret i 
Lyckebo skulle vara idag. Lagret byggdes mellan åren 1981 till 1983 och har volymen 
100 000 m3. Enligt Hans Pilebro och flera rapporter så kostade bergrumslagret i Lyckebo 
14,5 miljoner att bygga år 1981. Tar man detta belopp och multiplicerar med 
byggprisindex så landar man på ett pris runt 50 miljoner. Byggprisindex ligger runt 3,5 
gånger högre nu än 1981. Då lagret blir större så kommer kostnaden per kubikmeter att 
minska. Detta beror bland annat på att kostnaden för att komma ner och börja spränga i 
berget blir densamma oberoende av lagrets storlek. Att spränga transporttunneln är som 
tidigare nämnts en stor kostnad i sammanhanget. Pilebro nämner en marginalkostnad på 
runt 50 % vid en fördubbling av storleken på bergrumslagret. Detta leder fram till graf A 
i figuren nedan. Graf B har tagits fram av Johan Andersson och Stefan Nilsson i 
examensarbetet ”Simulering av långtidsvärmelagring för drift i kraftvärmesystem”. Priset 
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skiljer ganska mycket för mindre lager, men skillnaden blir mindre för större volym. Det 
kan dock sägas att osäkerheten på större lager är ganska stor, helt enkelt därför att man i 
praktiken inte vet vad ett sådant lager skulle kosta. 
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Figur 7. Kostnad för bergrumslager då volymen ökar. 

9.2 Ackumulatortankar 
För att ta reda på priset på en ackumulatortank så togs kontakt med Anders Hedbäck på 
Tore J. Hedbäck AB. Detta företag sysslar mycket med beräkning på just 
ackumulatortankar och hade prisuppgifter på vad en tank kostar. Hedbäck berättade att 
priset på stål i första hand är det som styr vad priset på tanken blir. Om priset på stål blir 
högt så kommer alltså tanken också att bli dyrare.  
 
Två exempel på tankar som tillverkats nyligen erhölls. Det första exemplet var en tank på 
34 510 m3.  Priset på denna tank var 3,8 miljoner euro. Omräknat till svenska kronor så 
skulle detta lager kosta 35,1 miljoner kronor. Det andra exemplet var en tank som var på 
31 809 m3. Priset på den här tanken var 3,36 miljoner euro. Omräknat till svenska kronor 
skulle lagret kosta 31,0 miljoner kr. Båda beräkningarna är baserade på att en euro kostar 
9,24 kronor. I den här storleken på ackumulatortank (30 000 – 40 000 m3) så kan man 
alltså säga att priset blir ungefär 1000 kr/ m3. Observera att detta gäller för år 2006.  
 
Om tanken blir större så kommer priset bli dyrare per kubikmeter. Detta beror bland 
annat på att plåttjockleken måste bli större för att hållfasthetskraven ska vara uppfyllda. 
En ackumulatortank med volymen 45 000 m3 skulle kosta runt 50 miljoner kr att bygga 
tror Hedbäck. För ett mer exakt pris krävs det att man tittar mer noggrant på en sådan 
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volym säger han vidare. En ackumulatortank som har en volym på 60 000 m3 eller större 
är i dagsläget mycket svårt att bygga anser Hedbäck. Orsaken är att man inte klarar sig 
med den sammansättning av stålplåt som används till mindre tankar. En annan 
sammansättning på stålet eller helt enkelt ett annat material skulle kunna vara en lösning, 
men då skulle tanken bli orimligt dyr. 
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Figur 8.  Kostnad för ackumulatortank då volymen ökar. 

9.3 Gropar 
När man byggde groplagret i Malung så genomfördes en detaljerad kostnadsberäkning 
för en fullskaleanläggning med varierande lagervolym. De olika lagervolymerna var 10 
000, 20 000 respektive 40 000 m3 och groplagret skulle ha en liknande konstruktion som 
gropen i Malung. Den specifika lagerkostnaden beräknades till 443 kr/m3 för 10 000 m3, 
348 kr/m3 för 20 000 m3 och 330 kr/m3 för 40 000 m3. (Gabrielsson, 1997) 
 
Detta ger en totalkostnad på 4,43 miljoner kr för 10 000 m3, 6,96 miljoner kr för 20 000 
m3 samt 13,2 miljoner kronor för 40 000 m3. Denna beräkning gjordes 1991 och sedan 
dess har byggprisindex nästan dubblats. Därför beräknas kostnaden för groplager vara 
dubbelt så dyr idag. Följande kurva erhålles. 
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Figur 9. Kostnad för groplager då volymen ökar. 

9.4 Borrhål 
Kontakt togs med Bo Nordell för att försöka bringa klarhet i vad ett borrhålslager kan 
tänkas kosta. Borrhålslagret som byggdes i Luleå mellan 1982-1983 kostade 6,3 miljoner 
att bygga och var 120 000 m3 stort. Nordell menar dock att kostnaden är lite missvisande 
eftersom det var världens första borrhålslager. Ett år efter att lagret var byggt så gjordes 
en genomgång på de misstag som gjordes i samband med byggnationen. Man kom fram 
till att bygget skulle kunna kosta runt 4,2 miljoner kronor med erfarenheterna som man 
hade efter det första lagerbygget. Bland annat så skulle man ha borrat dubbelt så djupt 
istället för att anlägga så många borrhål. 60 borrhål med djupet 120 m hade blivit 
billigare att anlägga än 120 borrhål med djupet 65.  
 
Enligt Bo Nordell skulle ett liknande borrhålslager som det i Luleå kosta runt 5 miljoner 
kronor att bygga i nuläget (storlek 120 000 m3). Nordell anger en allmän kostnad på runt 
40 kr/m3 för ett borrhålslager som har en storlek runt 100 000 m3. Då ingår alla övriga 
kostnader så som samlingsrör, slangar och värmeväxlare. Om man skulle anlägga ett 
lager som är dubbelt så stort skulle borrkostnad och slangkostnad bli densamma per 
meter, dvs dubbelt så stor. Det är således kostnaderna förutom borrning och slang som 
kan reduceras, t ex genom större borrdjup med liknande geometri. Installationsarbete och 
samlingsrör blir då inte dubbelt så dyra med dubbla storleken utan här kan en viss 
besparing göras. Om ett lager med storleken 100 000 m3 kostar 4 miljoner att anlägga så 
är det därför rimligt att anta att ett lager med storleken 200 000 m3 kostar 7 miljoner 
anser Nordell. Med samma resonemang så kan vi anta att ett borrhålslager med storleken 
400 000 m3 skulle kosta runt 12 miljoner att anlägga. 
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Figur 10. Kostnad för borrhålslager då volymen ökar. 
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10 Kraftvärme och värmelager 
Då ett värmelager används i samband med kraftvärme bör det medföra förbättringar på 
hela kraftvärmesystemet. Dessa förbättringar bör motsvara förväntningarna enligt kapitlet 
”Nytta med värmelagring i kraftvärmesystem”: 
 

1. Ökad elproduktion 
2. Minskad körning på dellast 
3. Minskad spetslasteffekt och färre starter av spetslastenheter 
4. Minskad andel fossilt bränsle 
5. Utjämnad drift 
6. Minska toppeffekten 
7. Minska behovet av reservkraft 

 
Alla lagertyper i rapporten kan hjälpa till att öka ett kraftvärmeverks elproduktion, i alla 
fall långsiktigt. Detta beror på att lagret till viss del frikopplar det fysikaliska faktum att 
mer elproduktion ger mer värme. Lagret fungerar helt enkelt som en buffert där man kan 
lagra värme som inte används. Elproduktionen kan även ökas då kylare används, men då 
tas inte värmen tillvara utan ses mer som ett problem än en tillgång.  
 
Minskad körning på dellast kan åstadkommas med alla typer av lager. Det som spelar 
större roll här är hur mycket energi som kan lagras.  
 
Ett lager måste ha hög uttagseffekt för att åstadkomma en minskning av spetslasteffekten 
och för att minska starterna av spetslastenheter och därmed minska andelen fossilt 
bränsle. Ett lager där man inte kan ta ut en hög effekt, t ex borrhålslager, kan inte hinna 
med de snabba variationerna från natt till dag. Som nämndes tidigare så kan ett 
borrhålslager med bergvolymen 100 000 m3 i bästa fall ha en urladdningseffekt runt 2-4 
MW. Däremot skulle ett borrhålslager kunna användas under en längre tid som en extra 
värmetillgång. En kombination mellan borrhålslager och en tank skulle kunna vara en 
lösning. 
 
Driften av ett kraftvärmeverk kan bli utjämnad på olika sätt vid olika typer av lager. För 
borrhålslager som har ett lågt maximalt effektuttag så kan driften enbart bli utjämnad från 
exempelvis sommar till vinter. I ett vattenlager kan man, som nämnts tidigare, ha ett 
mycket högre momentant effektuttag (upp till 100 MW) och därför kan ett sådant lager 
användas vid driftutjämning från dag till natt eller från vecka till vecka. I ett vattenlager 
är det också möjligt att lagra värme en längre tid. 
 
Vattenlager är den enda typen av lagring som går att använda för att minska behovet av 
reservkraft. Borrhålslager är för termiskt trögt för att kunna användas som reservkraft om 
produktionsanläggningen stannar. 
 
Ackumulatortankar är den enda typen av lager som finns nämnd i rapporten som kan 
användas för att trycksätta fjärrvärmesystemet. Detta på grund av att den är den enda 
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lagertypen som byggs ovanför marken. Andra sätt att trycksätta fjärrvärmenätet är att 
använda pumpar, men hur detta skulle fungera går utanför ramen för denna rapport. 
 
Då ett lager används tillsammans med kraftvärme så är det alltså viktigt att lagret kan 
laddas och laddas ur snabbt. Flera punkter i listan ovanför är helt beroende av att lagret 
klarar av snabba laddningsförlopp. För snabba laddningsförlopp fungerar alla lager som 
använder vatten som lagringsmedium. Alltså ackumulatortankar, groplager och 
bergrumslager. Det är alltså någon av dessa typer av lager som blir intressant i samband 
med kraftvärme. 

10.1  Storleksräkning 
Eftersom olika typer av lager har olika värmekapacitet så är det inte rättvist att jämföra 
lagerstorlek och respektive kostnad rakt av. Då kan istället en jämförelse göras där man 
räknar ut storleken i vattenekvivalent volym, dvs vilken volym vatten lagret motsvarar. 
Enligt tidigare har vi lagerstorleken som behövs för att lagra 1 MWh värme vid 
temperaturdifferensen 50°C. Följande tabell erhålls:  
 

 Ackumulatortank Groplager Bergrumslager Borrhålslager
Lagerstorlek för 
att lagra 1 
MWh värme 
vid temp.diff 
50°C [m3] 

17 17 20 60 

Vattenek. vol. 1 1 1,2 3 
 
Med hjälp av ovanstående tabell och tidigare kostnadsberäkningar så erhålls figur 11 som 
kan skådas på nästa sida. 
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Kostnad för olika lager vid vattenekvivalent volym
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Figur 11. Kostnad för olika lager vid olika volym vid vattenekvivalent volym. 
 
Som figur 11 visar finns det inget bra alternativ om man vill ha ett lager med vatten som 
lagringsmedium med en volym mellan 50 000 m3 till 100 000 m3. Att koppla samman 
flera tankar skulle kunna vara en lösning, men det skulle bli dyrt och reglertekniskt 
avancerat. Att bygga ett bergrumslager av mindre volym skulle också kunna vara ett 
alternativ.  
 
Man kan även räkna ut den specifika kostnaden för de olika lagertyperna med 
vattenekvivalent volym. Då kan man se vad ett lager kostar per volymsenhet. Figur 12 på 
nästa sida är skapad på detta sätt. 
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Specifik kostnad för olika lager vid vattenekvivalent volym
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Figur 12. Specifik kostnad för olika lager vid olika volym vid vattenekvivalent volym. 
 
Det är intressant att se att priset per kubikmeter för ackumulatortank ökar medan priset 
för de andra lagertyperna blir lägre per kubikmeter. 
 

Specifik kostnad för lager i Tyskland och Sverige vid 
vattenekvivalent volym
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Figur 13.  Specifik kostnad för lager i Sverige och Tyskland vid vattenekvivalent volym. 
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I figur 13 på föregående sida är några av de byggda lagren i Tyskland införda. Lagren i 
Freidrichshafen och Hamburg är hetvattenlager. Orsaken till att lagret i Hamburg är så 
dyrt per volymsenhet är att det användes nya material och tidigare obeprövad teknik. 
Lagret i Rostock är ett konstgjort akviferlager och det är väldigt billigt per volymsenhet. 
Lagret i Neckarsulm är ett borrhålslager. I Chemnitz var det en grusvattengrop som 
byggdes. Man kan se att den specifika kostnaden för lager i Tyskland är högre än den 
specifika kostnaden för lager i Sverige. Orsaken till att de tyska lagren är dyrare än 
motsvarande svenska lager är att de tyska lagren är ganska små och att nya tekniker har 
använts. Prisinformationen kommer från figur 14 och 1 DM motsvarar 5 kr.  
 

 
Figur 14. Specifik kostnad för värmelager i Tyskland vid vattenekvivalent volym.  (BINE, 2001) 
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11 Diskussion 
Ett värmelager som ska användas inom kraftvärmesystem måste i första hand klara en 
hög laddningseffekt och uttagseffekt. Det vill säga, man måste snabbt kunna ladda in och 
ladda ut värme. Detta medför att ett borrhålslager i nuläget inte är intressant att använda 
som värmelager i kraftvärmesammanhang. Från figur 11 och 12 framgår dock att 
kostnaderna för stora borrhålslager i berg är mycket lägre än för ekvivalenta värmelager 
med vatten som lagringsmedium. Man bör därför analysera närmare på vilket sätt 
borrhålslager kan användas för att omsätta de stora energimängder som förekommer vid 
kraftvärmedrift. Eventuellt skulle borrhålslager även kunna användas som komplement 
till en annan lagertyp exempelvis ackumulatortank men det är inte klarlagt hur ett sådant 
system skulle se ut. Det finns tre typer av värmelager kvar som är intressanta. Dessa är 
ackumulatortankar, groplager och bergsrumslager.  
 
Det som talar för ackumulatortankar är den stora erfarenheten som finns. Det är även en 
klar fördel att tankarna kan användas för att trycksätta fjärrvärmenätet. Samtidigt är det 
lätt att uppnå skiktning i en tank eftersom höjden är stor i förhållande till diametern. En 
stor nackdel är att de är förhållandevis dyra i jämförelse med groplager och 
bergsrumslager. Hittills har det inte konstruerats en tank med större volym än 60 000 m3. 
Om det är önskvärt med en större volym så måste antingen möjligheten att 
sammankoppla flera tankar undersökas bättre eller så måste en annan typ av lager väljas.  
 
Bergrumslager är en typ av lager som lämpar sig bäst vid stora volymer (över 100 000 
m3). Dels blir investeringskostnaden mindre per kubik ju större lagret blir och de relativa 
värmeförlusterna minskar också med ökad volym. Det är inte helt utrett vad som händer 
då lagret laddas och urladdas ofta. Ett annat problem med bergrumslager är att det tar ett 
antal år innan berget runt själva lagret är uppvärmt. Därför kommer vattnet som tas ut ur 
lagret under en initial period att ha en betydligt lägre temperatur än vattnet som laddas in. 
Detta kan ses som ett stort problem eftersom temperaturen på vattnet bör vara runt 90°C 
då det går ut till fjärrvärmekund. Att värma bergrummet under en initial period skulle 
dock kunna ses som ett alternativ till att investera i en kylning. När ett överskott av värme 
finns pumpas varmt vatten helt enkelt till bergrummet. Då bergrummet väl är uppvärmt 
så kommer man ha ett lager med mycket större kapacitet än en ackumulatortank men med 
mindre investeringskostnad per kubik. 
 
Groplager är ett billigare alternativ till ackumulatortankar, speciellt då volymen ökar. 
Betydande skillnader finns dock. Eftersom ett groplager byggs i marken så kan det inte 
användas för att trycksätta fjärrvärmenätet. Ett groplager har vidare en förhållandevis stor 
bottenyta om man jämför med höjden. Detta försvårar termisk skiktning och kommer 
leda till större värmeförluster eftersom kallt vatten lätt blandar sig med varmt vatten. 
Liksom för bergrumslager så måste marken runt lagret värmas upp under de första åren, 
detta kommer dock inte vara ett problem efter ett visst antal år. När värmekudden runt 
lagret har byggts upp så kommer värmeförlusterna vara i nivå med värmeförlusterna för 
en ackumulator. Det är en stor nackdel att inte något groplager har byggts i stor skala. 
Drifterfarenhet från ett lager med volym runt 30 000 m3 hade behövts för att utreda hur 
ett groplager konkurrerar med en ackumulatortank. 
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12 Slutsats 
Vilken typ av värmelager som väljs beror på vilka krav man har på storlek och 
lagringstid. Ska lagret klara av hög laddningseffekt och urladdningseffekt finns det tre 
typer av lager som motsvarar kraven. Dessa är ackumulatortankar, bergsrumslager och 
groplager. Borrhålslager anses i nuläget inte kunna användas inom 
kraftvärmetillämpningar beroende på att lagertypen är så termiskt trög. Eftersom 
kostnaden för borrhålslager är så låg skulle det ändå vara intressant att analysera hur ett 
borrhålslager konstruerat för att hantera stor effekt skulle se ut. 
 
Vid mindre volymer än 20 000 m3 blir groplager intressant. Groplager kan även vara 
intressant för större volymer men praktiska försök har inte gjorts på så stora volymer. 
 
Vid volymer mellan 20 000 till 50 000 m3 blir ackumulatortankar den lagertyp som är 
mest intressant. 
 
Vid större volymer än 100 000 m3 blir bergrumslager den mest intressanta lagertypen. 
 
Vid volymer mellan 50 000 till 100 000 m3 blir lösningen antingen ett bergrumslager 
eller sammankopplade ackumulatortankar. 
 
Ackumulatortankar kräver små krav på geologi och kan anläggas i princip var som helst.  
För att ett marklager ska kunna konkurrera med en ackumulatortank så är det viktigt med 
en passande geologi där lagret ska anläggas. Detta kräver bland annat att en grundlig 
undersökning görs i området. 
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