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Sammanfattning 

Sverige utnyttjar endast hälften av den spillvärme som finns tillgänglig. Orsaken beror på att 

all spillvärme inte är ansluten till fjärrvärmenätet och att spillvärmeproduktionen inte alltid 

motsvarar värmebehovet och kyls istället bort, främst på sommaren. Lösningen på problemet 

är att lagra spillvärme från sommaren när fjärrvärmebehovet är lågt till vintern när 

fjärrvärmebehovet är högt. Detta kan uppfyllas vid integrering av ett termiskt energilager. Ett 

termiskt energilager kan även bidra till att fasa ut fjärrvärmebolagets spetslast som ofta är 

ekonomiskt kostsamt och påverkar miljön negativt. Syftet med rapporten är att undersöka 

möjligheten för Skövde Värmeverk att implementera ett termiskt energilager. Rapporten 

utförs genom en litteraturinsamling och beräkningar i programvarorna Microsoft Excel och 

TRNSYS. Resultatet visar att det är tekniskt möjligt att implementera ett groplager eller 

borrhålslager i Skövde Värmeverks fjärrvärmesystem men inget utfall visar på en lönsamhet 

inom 20 år. Ett groplager kan ersätta spetslasten upp till 79 procent och ett borrhålslager upp 

till 2,8 procent. Ett termiskt energilager implementerat i Skövde Värmeverks 

fjärrvärmesystem ger inte tillräckligt stor klimatnytta för att erhålla bidrag från 

Energimyndighetens satsning, klimatklivet. Ett termiskt energilager leder till flera 

samhällsfördelar till exempel minskade koldioxidutsläpp, därför rekommenderas Skövde 

Värmeverk att installera ett groplager med lagringskapacitet 4 GWh.  

  



   

 

   

 

  



   

 

   

 

Abstract 

Sweden is only utilizing half of the available excess heat. To utilize more of the excess heat a 

seasonal thermal energy storage could be implemented to store excessed heat from the 

summer when the demand is lower to the winter when the demand is higher. This can be 

achieved by an integration of a seasonal thermal energy storage to the district heating system. 

A seasonal thermal energy storage may also reduce the need of the system’s peak load, which 

often is economically costly and adversely affect the environment. The purpose of the paper 

is to investigate the possibility for Skövde Värmeverk to implement a seasonal thermal 

storage. The paper is performed by a literature collection and calculations are made by 

software programs. The result shows that it is technically possible to implement a pit thermal 

energy storage and a borhole thermal energy storage, but no outcome shows a profitability 

within 20 years. A pit thermal energy storage can replace the system’s peak load up to 79 

percent and a borhole thermal energy storage up to 2,8 percent. The most suitable case for 

Skövde Värmeverk is to install a pit thermal energy storage with a storage capacity of 4 

GWh. 

 

Keywords: Seasonal thermal energy storage, pit thermal energy storage, borhole thermal 

energy storage, excess heat, peak load. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige finns det en stor mängd outnyttjad spillvärme från avfallsförbränningar och 

industrier. Statistiska centralbyrån har gjort en uppskattning att spillvärmeleveransen 2007 

var 4,1 TWh. Den potentiella spillvärmeleveransen är genomförd med en branschjustering av 

ÅF som visar att spillvärmepotentialen är mellan 6,2–7,9 TWh (Cronholm et al., 2009). Med 

ett termiskt energilager kan spillvärme som idag inte utnyttjas på grund av ett lågt 

fjärrvärmebehov lagras till vintern när behovet är större.  

I uppdrag av Skövde Värmeverk, ägaren av Skövdes fjärrvärmenät, ska rapporten undersöka 

möjligheten till att integrera ett termiskt energilager i Skövdes fjärrvärmesystem. Under 2017 

kyldes 7,8 GWh värme bort från deras avfallspanna, främst under sommaren när 

värmebehovet är lägre än produktionen. Orsaken till att pannan körs på full effekt hela året 

kommer av förbudet att deponera brännbart avfall. Skövde Värmeverk har potential att lagra 

spillvärme från Volvos industri som inte utnyttjas under sommaren, de kan också höja 

rökgaskondensering på sin egen anläggning under vår och höst. 

Genom ett termiskt energilager kan mer spillvärme utnyttjas och ersätta spetslast under 

vintern. En investering ska bland annat leda till ekonomisk besparing och höja fjärrvärmens 

förtroende genom nytänkande.  

1.2 Syfte  

Syftet med rapporten är att hitta den bäst lämpade lagertekniken för Skövde Värmeverk i 

kombination med den mest ekonomiskt lönsamma tekniken.  

1.3 Frågeställningar 

Rapporten har följande frågeställningar att besvara: 

• Är det tekniskt möjligt att implementera ett termiskt energilager i Skövde Värmeverks 

fjärrvärmenät?  

• Är det ekonomiskt lönsamt att investera i ett termiskt energilager i Skövde 

Värmeverks fjärrvärmenät? 

• Hur stor andel av spetslasten kan ett termiskt energilager ersätta i Skövde Värmeverks 

fjärrvärmenät och är klimatnyttan tillräckligt stor för att erhålla bidrag från 

Klimatklivet? 
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1.4 Avgränsning 

Rapportens resultat grundar sig på Skövdes fjärrvärmenäts förutsättningar och innefattar inga 

ytterligare system. Rapporten avgränsar sig till lagerteknik och innefattar inte teknik utanför 

lagret, som värmeväxlare, värmepumpar och värmeförluster i ledningar. En ytterligare 

avgränsning är att inga beräkningar utförs på markens grundvattenflöde varken på 

borrhålslager eller groplager samt att groplagrets urladdningstemperatur inte tar hänsyn till 

groplagrets värmeförluster.  

Vid beräkning av groplagrets utgående temperatur har rapporten inte tagit hänsyn till lagrets 

värmeförluster, vilket leder till att den utgående temperaturen är något lägre än beräknat.  

1.5 Nomenklatur  

BTES  Borrhålslager (Borhole Thermal Energy Storage) 

PTES  Groplager (Pit Thermal Energy Storage) 

Baslastanläggning Körs i möjliga mån på full effekt under årets alla timmar. Är i 

Sverige ofta pannor som förbränner avfall eller flis. En 

baslastanläggning har låg driftkostnad med hög 

investeringskostnad.   

Spetslastanläggning Körs när värmebehovet är högt och baslasten inte räcker till. Är i 

Sverige ofta pannor som förbränner olja eller flis. En 

spetslastlastanläggning har hög driftkostnad med låg 

investeringskostnad. 
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2. Metod 

2.1 Material  

Litteraturen som behandlas i rapporten består av vetenskapliga artiklar, böcker och 

information från organisationer. 

Data som behandlas i rapporten är timvärden från Skövde Värmeverks mätningar under år 

2017 samt månadsvärden under samma år från Volvo i Skövde.  

Övrig information samlas in genom studiebesök och intervjuer via telefon och mejl.  

2.2 Procedur 

Rapporten skrivs av två energiingenjörsstudenter på Högskolan i Halmstad.  

Arbetet började med litteraturinsamling för att skapa kunskap om vilka lagringstekniker som 

finns tillgängliga. Efter detta fattades beslut om vilka lagringstekniker som var möjliga att 

arbeta vidare med. För att få mer kunskap om de valda lagren gjordes ett studiebesök till 

Xylem i Emmaboda där ett borrhålslager har implementerats. Ett studiebesök som redan 

genomförts under studietiden är vid ett groplager i Vojens, Danmark.  

När erforderlig information samlats in började datainsamling från Skövde Värmeverk samt 

Volvo. Data analyserades och beräkningar utfördes. Tekniska och ekonomiska beräkningar 

på groplager utfördes först. Därefter genomfördes ett samarbete med konsultföretaget Bengt 

Dahlgren i Stockholm. Beräkningar utfördes på deras kontor för att utföra tillförlitliga 

beräkningar av borrhålslagrets tekniska utfall. Borrhålslagrets avsnitt avslutades med 

ekonomiska beräkningar. Resultatet analyserats och transformerats till tabeller och diagram 

för att synliggöra resultatet på ett tydligare och ett mer lättöverskådligt vis.  

Till sist utfördes en diskussion av resultatet och en slutsats drogs.  

2.3 Databehandling 

Tekniska beräkningar av groplager samt alla ekonomiska beräknar har utförts i programvaran 

Microsoft Excel. Tekniska beräkningar av borrhålslager har utförts i programvaran Transient 

System Simulation Tool (TRNSYS). 
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3. Teknisk översikt av fjärrvärmesystemet  

 

Figur 1. Fjärrvärmesystem. Reproducerad med tillstånd. Källa: Energiföretagen Sverige. 

Fjärrvärme är ett system där värme produceras centralt för att distribueras ut lokalt för 

uppvärmning av kunders byggnader och tappvarmvatten. I Sverige står fjärrvärme för ca 60 

procent av byggnaders uppvärmning (Frederiksen & Werner, 2014). Systemet bygger på att 

kunder och värmeproducenter är belägna tätt intill varandra, vilket gör att fjärrvärme är 

lämpligt i städer och samhällen. I världen står värmeproduktion för 50 procent av hela 

energibehovet (Elmegaard et al., 2014, Fan et al., 2017). 

För att distribuera ut värmen krävs fram och returledningar, se Figur 1. I ledningarna 

cirkulerar varmt vatten ut från värmekällan och värmer upp bostäder och lokaler, tillbaka 

kommer avsvalnat vatten för att återigen värmas upp av värmekällan.  

3.1 Fjärrvärmens energikällor 

De nuvarande värme- och bränsleresurserna för fjärrvärme utreds i Frederiksen & Werners 

bok (2014) och är följande: 

• Överskottsvärme från värmekraftverk (CHP) 

Är ett kraftverk som producerar elektricitet från värme. 

• Överskottsvärme från avfallsförbränning 

En panna som förbränner avfall och kan producera både elektricitet och värme 

• Överskottsvärme från industriprocesser och raffinaderier 

Är spillvärme från en produktion som har värmeförluster som biprodukt 
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• Förbränning av bioenergi i värmeverk 

Producerar endast värme genom förbränning av bioenergi. 

• Naturliga geotermiska värmekällor 

Geoenergi är värme lagrad i marken. 

Energikällornas effekt regleras i de flesta fall utifrån fjärrvärmekundernas behov. Det finns 

undantag där förbränningspannor, till exempel avfallspannor, är i full drift även under 

sommaren när fjärrvärmebehovet inte är lika stort som på vintern. Industriprocesser som 

genererar överskottsvärme, även kallat spillvärme, är ofta i full drift även under sommaren 

utan att ett fjärrvärmebehov finns. Med hjälp av ett termiskt energilager kan spillvärme från 

avfallspannor och industriprocesser lagras från sommaren till vintern och möjliggör att en 

större del av spillvärmen kan utnyttjas.  
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4. Tekniker för termisk energilagring 

Termisk energilagring definieras av två tidsaspekter; Korttidslagring och Säsongslagring. 

Korttidslagring reglerar de effektskillnader som sker över ett dygn, medan säsongslagring 

lagrar värme från sommarhalvåret till vinterhalvåret. Storleksmässigt finns det ingen skarp 

gräns mellan korttidslagring och säsongslagring (Frederiksen & Werner, 2014). Ett stort 

fjärrvärmesystem kan inneha ett korttidslager som är av samma storlek som ett säsongslager i 

ett litet fjärrvärmesystem.   

4.1 Korttidslagring 

Till skillnad från säsongslagring är korttidslagring en beprövad teknik (Frederiksen & 

Werner, 2014). Syftet med korttidslagring är att reglera de laständringar som sker när 

efterfrågan förändras i fjärrvärmesystemet. Ett korttidslager kan både lagra värme och kyla. I 

Europa där fjärrvärme är mer utbrett än fjärrkyla är lagring av värme mer förekommande än 

lagring av kyla (Frederiksen & Werner, 2014).  

Värme lagras vanligen i ackumulatortankar, men det går också att temporärt höja 

framtemperaturen i distributionssystemet för att lagra värme i distributionsledningen 

(Frederiksen & Werner, 2014).   

4.2 Termiskt energilager 

Syftet med ett termiskt energilager är att lagra energi från sommaren till vintern. Vilket 

möjliggör att spillvärme från industrier som inte används under sommaren kan utnyttjas i 

större utsträckning. Det finns flera typer av tekniker för att lagra värme över en längre period. 

De delas in i följande områden: 

• Vatten 

• Mark och Berg 

• Kemisk 

Vid lagring av större mängder värme är metoderna vatten och mark/berg att föredra eftersom 

kemisk lagring är under utveckling och för tillfället inte ekonomisk försvarbart (Zinko and 

Gebremedhin, 2008). 

Lagren erhåller olika stor förmåga att lagra energi. Groplager lagrar 30–80 kWh/m3, 

akvifärlager 30–40 kWh/m3 och borrhålslager 15-30 kWh/m3 (Frederiksen & Werner, 2014). 
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Vattnets värmekapacitet är ungefär dubbelt så stor jämfört med bergets värmekapacitet och 

kräver därför en mindre volym (Zinko and Gebremedhin, 2008).  

4.2.1 Groplager 

Groplager innebär att marken grävs upp, kläs med ett tätskikt även kallat liner, isoleras och 

fylls med vatten (Gabrielsson, 1997) se Figur 2. Lagringsmetoden utnyttjar marken som 

isolering och uppbyggnad. Till följd av vattnets densitetskillnad vid olika temperaturer, 

samlas kallt vatten längst ner och varmt vatten högst upp. Det finns två metoder för att 

konstruera ett groplager, antingen med sluttande eller med vertikala väggar (Zinko and 

Gebremedhin, 2008). Sluttande väggar har fördelen att de inte kräver lika stark konstruktion 

som vertikala, dock krävs ett större lock vilket ställer högre krav på lockets isolering. För 

båda typerna gäller att lagren placeras över grundvattennivån med ett dränerande golv för att 

undvika fukt i isoleringen. 

Nackdelen med groplager är att de är grunda, 10 till 12 meter, på grund av att jorddjupet inte 

är tillräckligt stort och kräver därför en större yta vid stora volymer. Volymen anses därför 

vara som mest effektiv när den är mindre än 50 000 m3 (Zinko and Gebremedhin, 2008). 

Dock minskar värmeförlusterna per lagrad volym om lagret byggs större. Fördelen är att 

marken används som uppbyggnad och isolering (Zinko and Gebremedhin, 2008), vilket gör 

att man behöver investera i mindre mängd isolering, till skillnad från värmelagring i en 

ståltank ovanför mark.  

För vidare läsning av groplagrets konstruktion se bilaga 1 och för vidare läsning av tidigare 

byggda groplager se bilaga 2. 

 

Figur 2. Groplager. Reproducerad med tillstånd. Källa: Solites 
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4.2.2 Borrhålslager 

Tekniken bygger på att marken fungerar som en värmeväxlare. Varmt vatten pumpas ner i 

borrhålen och värmer upp marken under sommaren. Värme lagras i marken till vintern och 

hämtas genom att pumpa ner kallt vatten som värms upp av den varma marken se Figur 3. På 

sommaren är möjligt att hämta kyla från lagret (Karlsson et al., 2012). 

Marken i ett borrhålslager består av berg, jord eller lera. Värmekapaciteten för lagret bestäms 

till stor del av de geologiska förutsättningarna. Hålen borras vertikalt med 3 till 4 meters 

avstånd och 30 till 100 meter djupa. Det finns nya installationer med 200 meter djupa borrhål 

(Rad and Fung, 2016). Avstånd och djup beror på energilastens storlek men också på 

markens geologiska och termiska förutsättningar. Borrhålet kan antingen vara ett öppet eller 

ett slutet system (Gabrielsson, 1997). I ett slutet system förs U- formade slangar ner i 

borrhålen med ett medium bestående av vatten eller en blandning av vatten och etanol för att 

sänka fryspunkten (Gabrielsson, 1997). Ett öppet system har endast ett rör och vattnet 

pumpas direkt ut i marken och vattnet kommer i direktkontakt med marken. Fördelen är att 

värmeöverföringen blir bättre men grumligt vatten kan fastna i värmeväxlaren när det pumpas 

upp och förstöra värmeväxlaren. Ett slutet system har ett U-rör som går ner och upp och 

vattnet i röret får inte direktkontakt med marken (Gabrielsson, 1997). 

Borrhålslagret är som mest effektivt om värmeledningsförmågan är hög i anslutning till 

borrhålen och låg värmeledningsförmåga bort från lagret. Effektiviteten blir också högre om 

det inte finns något cirkulerande grundvatten i området (Rad and Fung, 2016). 

Verkningsgraden i fullt laddade borrhålslager ligger ofta mellan 40 till 60 procent (Rad and 

Fung, 2016). 

Ett borrhålslager kan både vara högtempererat och lågtempererat. Högtempererade 

borrhålslager har en temperatur mellan 40 till 80°C, medan lågtempererade borrhålslager har 

en temperatur mellan 0 till 40°C (Rad and Fung, 2016). Med ett högtempererat borrhålslager 

kan värme distribueras direkt ut till fjärrvärmenätet om nätets systemkrav uppfylls, medan ett 

lågtempererat borrhålslager kräver en värmepump som höjer temperaturen. För vidare läsning 

av tidigare byggda borrhålslager se bilaga 3. 
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Figur 3. Borrhålslager. Reproducerad med tillstånd. Källa Solites. 

4.2.3 Akvifärlager 

Akvifärer är stora geologiska hålrum som kan vara sprickor eller porer i berg och jord se 

Figur 4. I dessa hålrum samlas grundvatten och kan användas som ett termiskt energilager. 

Akvifärlager kallas även för grundvattenlager. Enligt en grov uppskattning år 2012 är 10 till 

15 procent av Sveriges yta täckt av akvifärer som är lämpliga för termiskt energilager 

(Karlsson et al., 2012). Ett akvifärlager är oisolerat men jämförs lagrets storlek med de 

relativa värmeförlusterna anses de vara acceptabla. Desto större storlek på lagret desto 

mindre relativa värmeförluster (Frederiksen & Werner, 2014). 

När en akvifär ska användas till ett termiskt energilager borras två stycken brunnar, en på 

varje sida om akvifären som används till värme respektive kyla (Hesaraki et al., 2015). Den 

varma brunnen har en temperatur på cirka 12 till 20°C och den kalla brunnen har en 

temperatur på cirka 3 till 8°C (Karlsson et al., 2012). Grundvattnet som finns i akvifären 

används som transportör av den lagrade energin i marken och som ett värmeväxlande 

medium. 

På vintern tas vattnet upp från den varmare brunnen och går via en eller flera värmepumpar 

för att höja temperaturen till en temperatur som kan användas i fjärrvärmesystemet. Därefter 

returneras vattnet ner till den kallare brunnen. På sommaren när till exempel byggnader 

behöver kylas vänds systemet och vatten från den kallare brunnen tas upp. Vattnet från den 

kalla brunnen har en tillräckligt låg temperatur och behöver inte kylas ytterligare via en 

kylmaskin utan kan direkt transporteras upp till en värmeväxlare som sitter mellan 

akvifärlagret och byggnadens distributionssystem. När vattnet transporteras ner till den 

varmare brunnen har temperaturen stigit till cirka 5 till 10°C från att det togs upp ur den 

kallare brunnen. I den varma brunnen lagras värmen till vintern (Karlsson et al., 2012). 
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Figur 4. Akvifärlager. Reproducerad med tillstånd. Källa: Solites. 

4.2.4 Bergrumsvärmelager 

Bergrumsvärmelager innebär att varmt vatten lagras i bergrum, vilket kan ske i nya och 

befintliga bergrum. 2003 fanns det cirka 140 stycken bergrum i Sverige där 

petroleumprodukter tidigare lagrats. Det finns bergrumslager med storlekar upp till 150 000 

m3 (Naturvårdsverket, 2003). Anläggningarna byggdes främst för beredskapslagring under 

kalla kriget. Sedan 1994 sker en avveckling av bergrummen (Naturvårdsverket, 2003) och 

kan därför lämpa sig för termisk energilagring. Om man använder sig av befintliga bergrum 

till skillnad från att bygga en ny anläggning kan investeringskostnaden sänkas.    

4.2.5 Ackumulatortank i stål 

En ackumulatortank lagrar värme i form av vatten se Figur 5. Ackumulatortanken kan 

antingen vara trycksatt eller trycklös. En trycksatt ackumulatortank är uppbyggd för att 

inneha ett övertryck medan en trycklös ackumulatortank är uppbyggd för atmosfärtryck. Den 

vanligaste ackumulatortanken i Sverige är den trycklösa på grund av att trycklösa 

ackumulatortankars anläggningskostnad blir lägre vid större volymer. 

Tekniken för att använda en tank som termiskt energilager är en relativ enkel process där 

tekniken bygger på termiska krafter. Vattnet i tanken har olika temperatur och har därmed 

olika densitet, varmt vatten har lägre densitet och stiger till toppskiktet av tanken medan kallt 

vatten har högre densitet och sjunker till bottenskiktet av tanken. Denna teknik bygger på att 

det bildas ett tydligt skikt i tanken mellan varmt och kallt vatten, därför konstrueras ofta 

ackumulatortanken till höga och smala konstruktioner. Ackumulatortanken är utrustad med 

två rör, ett från överdelen av tanken och ett från nederdelen av tanken. Vid dessa in- och 

utlopp placeras speciellt utformade dysor för att understödja skiktningen. Fjärrvärmens 

framledningsvatten leds in i röret som går in i överdelen på ackumulatortanken i samma 

skede transporteras samma mängd kallare vatten från bottenskiktet ut genom röret i den 

nederdelen av ackumulatortanken till en hetvattenpanna. Det är svårt att stabilisera en jämn 
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vattennivå i tanken över en längre tid och detta beror på två anledningar. Den första är att det 

är svårt att reglera inmatning och utmatning av vatten från tanken, den andra beror på vattnets 

temperatur. Överst i ackumulatortanken finns det ofta tomrum, och för att motverka 

korrosionsangrepp på tanken är den övre delen som består av tomrum oftast fylld med mättad 

ånga. I de ackumulatortankar som har lägre temperatur kan ångan bytas ut till en 

kvävegasatmosfär, detta används främst i solvärmesystem (Zinko and Gebremedhin, 2008).  

 

Figur 5. Ackumulatortank i stål. Reproducerad med tillstånd. Källa: Solites. 
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5. Förutsättningar för Skövde värmeverk  

5.1 Skövde värmeverks anläggningar 

Skövde är en växande stad med 55 000 invånare som ligger i Västra Götaland. Skövde 

Värmeverk förser cirka 1 700 abonnenter med värme, varav hälften är småhus och resterande 

är fördelat på industrier, flerbostadshus, lokaler och offentlig förvaltning.  

5.1.1 Värmekällan 

Värmekällan är Skövde Värmeverks avfallsförbränningspanna, även kallad block 3. Pannan 

togs i drift 2005 efter att Skövde kommun beslutat år 2003 att en avfallsförbränningspanna 

skulle anläggas. Investeringen för block 3 uppgick till 320 miljoner kronor. Kommunens 

beslut att anlägga värmekällan resulterade i att förbränning av olja reducerades i både 

Skövdes fjärrvärmenät och Volvos industri i Skövde. Det har även resulterat till att 

transporter som transporterat avfall till Linköping har försvunnit. 

Värmekällan står för cirka 45 procent av Skövde Värmeverks totala värme -och elproduktion. 

Under 2017 producerade värmekällan 172 GWh värme och 9 GWh el. Avfallspannans effekt 

är 20 MW. Pannan är kopplad till en ångturbin som genererar effekten 1,8 MW 

(SkövdeVärmeverk). 

Avfallspannan har även rökgaskondensering vilket innebär att man återvinner värme ifrån 

rökgaserna. Utgående temperatur från rökgaserna är mellan 50°C till 60°C (Johansson, 

2018b). I värmekällan utnyttjas inte rökgaskondenseringen fullt ut under vår och höst. 

Orsaken grundar sig på variationer i värmebov under natt och dag. För att undvika att reglera 

Block 4 som är dyrare att starta och stanna regleras rökgaskondenseringen på Block 3 

(Nilsson, 2018).  

5.1.2 Block 4 

Block 4 är ett biokraftvärmeverk som byggdes 2016 och investeringskostnaden uppgick till 

376 miljoner kronor. Investeringen medför att fjärrvärmenätet försörjs med förnyelsebara 

bränslen. Bränslet består av restprodukter från skogsindustrin och kommer från en 

uppsamlingsradie på åtta mil. Under 2017 hade Block 4 en värmeproduktion på 151 GWh 

värme och en elproduktion på 15 GWh.   

Totalt går det åt 330 000 m3 skogsbränsle till Block 4 och Lövängverket under ett normalår 

(SkövdeVärmeverk). 
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5.1.3 Lövängsverket 

Lövängsverket byggdes 1970 och ligger i norra Skövde. Anläggningen består av två 

biobränsleeldade pannor av typen fluidiserande bädd med rökgaskondensering. De två 

pannorna är en del av Skövde Värmeverks spetslast. Panna 3 och 4 har vardera en avgiven 

effekt på 20 MW, efter rökgaskondensering erhålls ytterligare 6 MW vid full effekt. Vid full 

last förbrukas 40 m3 flis per timme. Vid Lövängsverket finns ett kortidslager i form av en 

ackumulatortank som kan lagra 200 MWh med volymen 4 500 m3. Det finns även två stycken 

oljepannor som används som reservkraft. (SkövdeVärmeverk).  

5.1.4 Biooljepannan 

Biooljepannan är en av Skövde Värmeverks spetslastanläggningar och eldas med bioolja av 

typen mixed fatty acid (MFA) (WestEnergy, u.å), pannans toppeffekt är 45 MW (Johansson, 

2018c). 

5.2 Ekonomiska förutsättningar 

För att beräkna lönsamheten för ett energilager krävs information om det investerade 

företagets kalkylränta och avskrivningstid. Skövde Värmeverks kalkylränta är 3,5 procent 

och avskrivningstiden för investeringar är 20 år. Ytterligare information som krävs är 

inköpspriset för bioolja och flis, vilket är 770 (kr/MWh) respektive (206 kr/MWh) 

(Johansson, 2018a).  

5.3 Geologiska förutsättningar 

Vid värmelagring i mark är det av intresse att utreda de geologiska förutsättningarna. 

Följande avsnitt beskriver vilka geologiska förutsättningar som krävs för värmelagring i mark 

samt vilka geologiska förutsättningar Skövde har. 

5.3.1 Bergart och vattenmagasin 

Vid energilagring i berggrunden är det av intresse att samla in information om berggrundens 

uppbyggnad, de mest avgörande faktorerna är berggrundens temperatur, 

värmeledningsförmåga och jorddjup (Erlström et al., 2016). Anläggningens effektivitet beror 

bland annat på berggrundens sprickighet och porositet. Grundvattnets rörelse har också en 

stor inverkan, om rörelsen är stor kommer mer energi spridas till omgivningen. Sveriges 

Geologiska Undersökning SGU har flera arkiv med information om bergarter, jorddjup och 

grundvattentillgångar (Erlström et al., 2016). Underlagen är översiktliga men räcker för att ge 

en grov analys av ett värmelagers lönsamhet.  
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Bergarterna är uppdelade i tre delar: magmatiska, sedimentära och metamorfa. Magmatiska 

bergarter har bildats när magma stelnat, till exempel granit. Sedimentära bergarter har bildats 

genom att sediment (slam, lera och grus) har samlats på jordytan eller på havsbotten och 

under lång tid har sediment omvandlats till en bergart, till exempel sandsten, kalksten och 

skiffer. När magmatiska och sedimentära bergarter utsätts för högt tryck och temperatur 

omvandlas de till metamorfa bergarter, till exempel gnejs och marmor (Erlström et al., 2016).  

Möjligheterna för att kunna lagra energi i berggrunden består av bergets 

värmeledningsförmåga vilket varierar kraftigt mellan olika bergarter. Generellt har torra och 

porösa bergarter låg värmeledningsförmåga, under 1 (W/(m*K)) och hårda och kompakta 

bergarter hög värmeledningsförmåga, mer än 7 (W/m*K). Vattnets värmeledningsförmåga är 

0,55 (W/(m*K)). Kvartsit är en bergart med hög värmeledningsförmåga, vilket till största del 

beror på innehållet av mineralet kvarts (Erlström et al., 2016). För att ta fram bergets 

värmeledningsförmåga för en planerad anläggning kan beräkningar utföras utifrån den 

mineraliska uppsättning som finns där. Vid beräkningarna används standardvärden för de 

mineraler som bergarten består av. Även mätningar kan utföras, till exempel i ett borrhål eller 

i ett laboratorium (Erlström et al., 2016). 

En annan parameter gällande borrhålslager är specifik värmekapacitet (J/(kg*K)), vilket 

beskriver mängden energi som behövs för att värma upp ett kilo berg med en grad Kelvin.  

Värmekapaciteten för granit beror på sammansättningen men är i genomsnitt ca 1 (kJ/(kg*K)) 

beroende på granitens sammansättning och för vatten cirka 4 (kJ/(kg*K)) (Erlström et al., 

2016). 

I Sverige är de vanligaste bergarterna gnejs och granit, även kallat kristallina bergarter. 

Mindre förkommande är sedimentära bergarter, men det förekommer i området runt Skövde. 

Sedimentära bergarter är ofta porösa och med varierande vatteninnehåll och hårdhet beroende 

på bergart (Erlström et al., 2016). Bergarter med god förmåga att lagra vatten kan lämpa sig 

för akvifärlager. En del av Skövde stad består av sedimentära bergarter, där finns det också 

ett grundvattenmagasin se Figur 6 och Figur 7. Figurerna visar att där berggrunden består av 

sedimentära bergarter (området med gul och grön färg) finns också ett vattenmagasin (blå 

färg). Området har också kristallina bergarter bestående av granit (röd färg) vilket kan vara 

lämpligt för borrhålslager. 
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5.3.2 Jorddjup 

Jordlagrets djup är viktigt att identifiera vid energilagring i mark, ett borrhålslager är mer 

effektivt om jordlagret inte är djupt, medan ett groplager kräver ett viss jorddjup beroende på 

storlek. Djupet på jordlagret kan variera kraftigt på kort avstånd. Vid block 3 har 

grundvattenborrningar gjorts och uppmätt ett jorddjup på cirka 20 meter (SGU, å.u). SGU har 

gjort mätningar av jorddjupet över stora delar av Sverige, tre mätningar finns nära block 3 

och 4, se Figur 8. Punkterna 1 till 3 i Figur 8 har ett jorddjup mellan 5 och 17 meter, 

avståndet mellan dem är ungefär 500 meter. 

 

Figur 6. Bergartens typ i Skövde. Röd: granit, gul: 

sandsten, ljusgrön: alunskiffer och kalksten, 

mörkgrön:, lerskiffer och lila: diabas. Reproducerad 

med tillstånd. Källa: SGU 

 

Figur 7. Magasinområde över Skövde. Mörkare blå 

färg indikerar på högre vattenflöde. Reproducerad 

med tillstånd. Källa: SGU 

 

Figur 8. Uppmätta jorddjup. Punkt 1: 15m, punkt 2: 17m 

och punkt 3: 5m. Reproducerad med tillstånd. Källa: 

SGU 
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5.4 Allmänna krav 

Förutom de geologiska förutsättningarna som bestämmer en anläggnings effektivitet, är 

effektiviteten också beroende av fjärrvärmenätets temperaturkrav och på vilket avstånd lagret 

placeras från fjärrvärmesystemet.  

5.4.1 Temperaturkrav 

Ett termiskt energilagers effektivitet är beroende av det anslutande fjärrvärmenätets 

temperaturkrav. Ett fjärrvärmenät som har låga temperaturer kommer ge möjlighet att lagra 

värme i ett lager vid lägre temperaturer, vilket leder till lägre värmeförluster till omgivningen. 

I Sverige är genomsnittet för fram och returtemperatur 86°C respektive 47,2°C (Werner and 

Frederiksen, 2014). Det är framförallt returtemperaturen som sätter systemkravet för ett 

värmelager, eftersom returtemperaturen bestämmer gränsen för när lagret är urladdat. 

Skövdes fjärrvärmenät har fram och returtemperatur på 110°C respektive 50°C.  

För att Skövde Värmeverk ska kunna utnyttja ett termiskt energilager måste lagrets utgående 

temperatur uppgå till 70°C. Vid en utgående temperatur på 70°C kan energin användas som 

förvärmning till rökgaskondenseringen (Johansson, 2018b).  

5.4.2 Avståndskrav  

En annan parameter som väger in i anläggningens effektivitet är avståndet mellan lagret, 

produktionsanläggningen och fjärrvärmenätet. Värmeförlusterna från ledningarna minskar 

vid kortare avstånd. Kravet på att anläggningen ska ligga nära en produktionsanläggning 

beror på framledningstemperaturen i fjärrvärmenätet. Om lagret inte är en trycksatt tank och 

att fjärrvärmesystemets framledingstemperaturen är högre än 100°C krävs att lagret ligger 

nära produktionsanläggningen för att kunna höja temperaturen.  
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6. Teknisk teori 

Av tidigare redovisad teori är slutsatsen att det finns två lämpliga metoder för att lagra energi 

över en säsong, vilket är groplager och borrhålslager. Skövde Värmeverk har sedan tidigare 

genomfört en utredning kring möjligheten av en installation av ett akvifärlager, vilket visade 

ett negativt resultat. I Skövde finns inte något tillgängligt bergrum och ett tanklager är 

olönsamt vid stora volymer.  

För att kunna dimensionera storleken för ett groplager eller ett borrhålslager krävs flera 

beräkningar som skiljer lagerna åt. De tekniska beräkningarna för groplager är förhållandevis 

enkla eftersom värmebärarens mängd och kapacitet är känd. Beräkningarna utgår från 

studentlitteraturen Fundamentals of Thermal Fluid Science (Cengel et al., 2012) om inget 

annat anges. För att tekniskt beräkna ett borrhålslagrets förutsättningar krävs ett 

simuleringsprogram där en förenklad modell kan byggas upp. Modellen möjliggör ett 

tillförlitligt resultat då värmerörelsen i berg är komplext.  

6.1 Groplager 

6.1.1 Lagrets volym 

För att dimensionera storleken på groplagret tillämpas ekv.1 (Kårhammer and Berg, 2013).  

𝑉 =
ℎ

3
(𝐴1 + 𝐴2 + (𝐴1 ∙ 𝐴2)

1
2) 

[1] 

𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 (𝑚3)  

𝐴1 = 𝑏𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 (𝑚3)   

𝐴2 = 𝑙𝑜𝑐𝑘𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 (𝑚3)  

ℎ = 𝑔𝑟𝑜𝑝𝑒𝑛𝑠 ℎö𝑗𝑑 (𝑚) 
 

6.1.2 Lagring av energi 

För att bestämma mängden energi som kan lagras i groplagret tillämpas ekv.2 

𝑄 = 𝑉 ∙ 𝜌 ∙ 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑇 [2] 

𝑄 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 (𝐽)  

𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 (𝑚3) 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝑘𝑔/𝑚3 ) 

𝐶𝑝 = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝐽/(𝑘𝑔 ∙ ℃)) 

∆𝑇 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑣𝑎𝑟𝑚 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑘𝑎𝑙𝑙 (℃) 
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6.1.3 Värmeförluster 

För att beräkna värmeförlusterna genom groplagrets lock tillämpas ekv.3. Den beskriver 

endast förlusterna från det flytande isolerande locket. 

�̇� = 𝜆 ∙ 𝐴
𝑇𝑣 − 𝑇𝑘

𝑑
    

[3] 

�̇� = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 (𝑊) 

𝜆 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝑊/(𝑚 ∙ ℃))  

𝐴 = 𝑎𝑟𝑒𝑎  (𝑚2) 

𝑇𝑣 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑚 (℃) 

𝑇𝑘 = 𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 (℃)  

𝑑 = 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 (𝑚) 

För att beräkna värmeförlusterna till den omgivande marken tillämpas ekv.4 som beskriver 

värmeöverföringen för en sfär. Groplagret approximeras till en halv sfär och värmeförlusterna 

beräknas genom att dividera ekv.4 med två, se Figur 9.  

�̇� =
𝑇1 − 𝑇2

𝑅𝑡𝑜𝑡
 

[4] 

𝑇1 = 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 (℃) 

𝑇2 = 𝑂𝑚𝑔𝑖𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 (℃) 

𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝑅𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔                                                                                                 

𝑅𝑡𝑜𝑡 =
1

4𝜋𝑟1ℎ1
+

𝑟2 − 𝑟1

4𝜋𝑟1𝑟2𝑘
 

[5] 

𝑟1 =  𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡 (𝑚) 

𝑟2 = 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑠𝑓ä𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑙𝑢𝑡 (𝑚) 

ℎ1 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑦𝑡𝑎 𝑚𝑜𝑡 𝑜𝑚𝑔𝑖𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑘 (𝑊/(𝑚2 ∙
℃))    

𝑘 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑜𝑚𝑔𝑖𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑘 (𝑊/(𝑚 ∙ ℃))   

 

Figur 9. Groplagrets värmeförluster till omgivande mark. 
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6.1.4 Rördimensioner 

För att bestämma lagrets rördimensioner tillämpas två ekvationer. Ekv.6 beräknar 

volymflödet i ledningarna vilket sätts in i ekv.7 för att beräkna diametern på röret.  

�̇� =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑝 ∙ 𝜌 ∙ ∆𝑡
 

[6] 

�̇� = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒 (𝑚3/𝑠) 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑚𝑎𝑥𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 (𝑊)   

𝐶𝑝 = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝐽/(𝑘𝑔 ∙ ℃))  

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝑘𝑔/𝑚3 )  

∆𝑇 = 𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚 − 𝑇𝑘𝑎𝑙𝑙 (𝐶°) 

 

För att beräkna ledningarnas rördiameter tillämpas volymflödet från ekv.6 i ekv.7. 

�̇� = 𝐴 ∙ 𝑣 =
𝜋

4
𝑑2 ∙ 𝑣 [7] 

𝐴 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 (𝑚2)  

𝑣 = ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (𝑚/𝑠)  

𝑑 = 𝑟ö𝑟𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 (𝑚) 
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6.2 Borrhålslager 

Följande ekvationer används som indata till programvaran TRNSYS. 

6.2.1 Lagrets volym 

För att dimensionera storleken på borrhålslagret tillämpas följande ekvation. 

𝑉 = 𝜋 ∙ ℎ ∙ 𝑏 ∙ (0,525 ∙ 𝑑)2 [8] 

𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 (𝑚3)  

ℎ = 𝑏𝑜𝑟𝑟ℎå𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑗𝑢𝑝 (𝑚)  

𝑏 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑟ℎå𝑙  

𝑑 = 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑜𝑟𝑟ℎå𝑙 (𝑚) 

6.2.2 Flöde i borrhål 

Vid beräkning av borrhålets flöde har följande ekvation tillämpats där flödet i ett borrhål 

antagits till 0,5 l/s (Malmberg, 2018).  

�̇� = �̇� ∙ 𝑏 (𝑚3/𝑠) [9] 

�̇� = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 (𝑚3/𝑠)  

�̇� = 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑖 𝑒𝑡𝑡 𝑏𝑜𝑟𝑟ℎå𝑙 (𝑚3/𝑠)   

𝑏 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑟ℎå𝑙  

6.2.3 Indata TRNSYS 

För att genomföra i simuleringar i mjukvaruprogrammet TRNSYS krävs flera parametrar, se 

Tabell 1.   

Tabell 1. Teknisk indata till TRNSYS.  
  Enhet 

Borrhålsdjup        200      (m)  

Borrhålsradie          55      (mm)  

Lagrets värmeledningsförmåga         2,9      (W/(m⸱K))  

Lagrets specifika värmekapacitet      2 241      (kJ/(m3⸱K))  

Isoleringens tjocklek         0,4      (m)  

Avstånd mellan borrhål           5      (m)  
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7. Ekonomisk teori 

För att beräkna ett termiskt energilagers ekonomiska förutsättningar krävs information om 

investeringskostnad och den årliga besparingen som ett termiskt energilager kan generera. 

Det är också viktigt att utreda möjligheterna till att tillhandahålla ett investeringsstöd. 

7.1 Investeringsstöd - Klimatklivet 

Klimatklivet är ett investeringsstöd som tilldelas från Energimyndigheten. Tillsynsmyndighet 

är länsstyrelsen med hjälp av centrala myndigheter. Klimatklivet går att söka för alla som har 

en innovativ lösning för att minska sin klimatpåverkan, utom privatpersoner. Klimatklivets 

syfte är att det lokala klimatarbetet ska stärkas. Stödet ska sökas före åtgärden är påbörjad för 

att de ska kunna beviljas. För större investeringar kan en organisation erhålla stöd upp till 50 

procent av investeringskostnaden. Klimatklivet är planerat att förlängas till år 2023. Stödets 

grundar sig på minskande klimatpåverkande utsläpp per investeringskrona. Är klimatnyttan 

lika prioriteras andra mål som hälsa, sysselsättning och miljö (Länsstyrelsen, u.å).  

För att utreda hur stort investeringsstöd man är berättigad måste investeringens klimatnytta 

beräknas, vilket görs genom att beräkna hur mycket koldioxidutsläpp som åtgärden reducerar 

efter implementeringen se ekv.10. I Skövde Värmeverks fall kommer investeringen främst 

reducera koldioxidutsläpp från bioolja och skogsflis. Naturvårdverket har tagit fram uppgifter 

på olika bränslens koldioxidutsläpp: Biooolja (MFA) och skogsflis har 11 (kgCO2e/MWh) 

respektive 9,4 (kgCO2e /MWh) (Naturvårdsverket, 2017).  

𝑁𝑦𝑐𝑘𝑒𝑙𝑡𝑎𝑙 =
𝑀𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑘𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
 

[10] 

För att ha en chans att få stöd bör nyckeltalet vara minst 0,7 CO2e/kr (Länstyrelsen, å.u). 

7.2 Ekonomisk lönsamhet 

För att bestämma ett termiskt energilagers lönsamhet krävs information om lagrets 

investeringskostnad och driftkostnad. Lönsamheten beräknas med hjälp av pay-off metoden 

och annuitetsmetoden. 
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7.2.1 Investeringskostnad 

Den specifika investeringskostnaden beror på vilken typ av lager som installeras och hur stor 

lagringsvolymen är. Solites som är ett forskningsinstitut har sammanställt befintliga termiska 

energilagers investeringskostnader per kubikmeter. Figur 10 visar att den specifika 

lagerkostnaden minskar med ökad storlek. En annan organisation, International Energy 

Agency (IEA) har gjort ett program som har flera projekt. Ett av dessa projekt behandlar 

också olika lagringsmetoders kostnader som kan ses i Figur 11 och ekvation 11 och 12. 

Funktionerna är en sammanställning av redan byggda anläggningars investeringskostnader 

och ger en uppskattning för ett värmelagers investeringskostnad. Denna graf visar också på 

lägre specifika kostnader vid ökad lagerstorlek. Kostnadsfunktionerna är beräknade med en 

växelkurs på 10 SEK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Investeringskostnad per m3 vattenekvivalenter för genomförda projekt. Skalan är logaritmisk. 

Reproducerad med tillstånd. Källa: Solites. 
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För beräkning av investeringskostnaden för borrhålslager tillämpas ekv.11. Är beräknad från 

lagerstorlekar mellan 5 000 m3 och 100 000 m3 (Mauthner and Herkel, 2016). 

𝐶𝐵𝑇𝐸𝑆 = 25 330 ⋅ 𝑉𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟
−0.685 + 30 [11] 

För beräkning av investeringskostnaden för groplager tillämpas ekv.12. Är beräknad från 

lagerstorlekar mellan 10 000 m3 och 200 000 m3 (Mauthner and Herkel, 2016). 

𝐶𝑃𝑇𝐸𝑆 = 15 630 ⋅ 𝑉𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟
−0.6156 + 25 [12] 

𝐶𝐵𝑇𝐸𝑆 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑏å𝑟𝑟ℎå𝑙𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 (€/𝑚3) 

𝐶𝑃𝑇𝐸𝑆 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑔𝑟𝑜𝑝𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 (€/𝑚3) 

𝑉𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟 = 𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 (𝑚3) 

De största termiska energilagren har byggts i Danmark med specifika kostnader mellan 80 

€/m³ för 10 000 m3 till 28€/m³ för 200,000 m³ (Mauthner and Herkel, 2016).  

 

Figur 11. Kostnadskurva för tank-, borr- och groplager. Reproducerad med tillstånd. Källa IEA. 

7.2.2 Pay-off metoden 

För att bestämma återbetalningstiden för investeringen tillämpas pay-off metoden, se ekv13.  

Å =
𝑰

𝒂
 

[13] 

Å = å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 (å𝑟) 

𝐼 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (𝑆𝐸𝐾) 

𝑎 = å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 (𝑆𝐸𝐾/å𝑟) 
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7.2.3 Annuitetsmetoden 

För att bestämma en investerings lönsamhet fördelad på investeringens livstid tillämpas 

annuitetsmetoden, även kallat årskostnadsmetoden, se ekv.14 och 15.  

𝐴 = 𝐼 ∙ 𝑘 [14] 

𝑘 =  
𝑟

1 − (1 + 𝑟)−𝑛
 [15] 

𝐴 = 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 

𝐼 =  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (𝑆𝐸𝐾) 

𝑘 = 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

𝑟 = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 (%) 

𝑛 = 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 (år) 

7.2.4 Nyckeltal 

För att kunna jämföra investeringen med andra investeringar är det intressant att ta reda på 

kostnaden per lagrad MWh. Nyckeltalet beräknas genom ekv.16. 

Kostnad

MWh
=

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡 + 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑙𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡
 

 

[16] 
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8. Resultat 

Skövde fjärrvärmenät har flera tillgångar av spillvärme som kan utnyttjas i ett termiskt 

energilager. Spillvärmen som analyserats kommer från avfallspannan med namn 

Värmekällan, ökad rökgaskondensering i Värmekällan och spillvärme från Volvos industri. 

Data är hämtad från 2017 års mätvärden och beräkningarna utgår från tre fall: 

• Fall 1 - Spillvärme från avfallspannan  

• Fall 2 - Spillvärme från avfallspannan + Ökad rökgaskondensering 

• Fall 3 - Spillvärme från avfallspannan + Ökad rökgaskondensering + Spillvärme från 

Volvo 

• Fall 4 - Spillvärme från någon av de tre tillgängliga spillvärmekällorna (gäller endast 

för groplager) 

I Fall 1 och Fall 2 är data som används timvärden från Skövde Värmeverk. I Fall 3 är data 

som används en uppskattning av Volvos möjliga spillvärmelevereans på sommaren. 

Beräkningarna utgår från ett antagande att Volvo kan leverera lika mycket värme på 

sommaren som de levererar på vintern. I dagsläget levererar inte Volvo spillvärme på 

sommaren på grund av ett för lågt värmebehov och Skövde Värmeverk prioriterar att leverera 

värme från avfallspannan.  

Den last som ett termiskt energilager i första hand ska ersätta är systemets spetslast som 

består av bioolja och flis. Biooljan är mest ekonomiskt lönsam att ersätta samtidigt som den 

är tekniskt svårast på grund av en hög toppeffekt, 45 MW. Biooljan har ett högt inköpspris 

och är i drift endast vid höga effekttoppar på nätet.  

8.1 Teknisk beräkning groplager 

För beräkning av groplager har resultatet utgått från de givna fallen och ett ytterligare fjärde 

fall har lagts till. I Fall 4 har storleken på lagret minskats och kan laddas med godtycklig 

värmekälla. Lagrets volym ökar med ökad laddad energimängd.  

Tabell 2. Resultat groplager 

 

 

PTES 

Laddad 

energi 

(MWh) 

Urladdad 

energi 

(MWh) 

Förluster 

lock 

(MWh) 

 

Förluster 

mark (MWh) 

Summa 

förluster 

(MWh) 

 

Verkningsgrad 

(%) 

Fall 1 6 260 4 521 1 481 257 1 738 72 

Fall 2 17 991 13 293 4 259 439 4 698 74 

Fall 3 23 924 17 756 5 664 505 6 169 74 

Fall 4 4 000 2 842  947 211 1 158 71 
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8.1.1 Laddad energi, urladdad energi och verkningsgrad 

Den laddade energin i lagret är beroende av spillvärmekällans effekt under årets 

laddningsperiod. Lagret kan maximalt laddas och urladdas med 15 MW.  

Toppeffekten grundar sig på rördimensionerna som är beräknade till 0,25 meter enligt ekv.6 

och 7, vilket ger DN 450.  

• Med toppeffekt 15 MW kan groplagret laddas enligt ekv.2 med 6 260 MWh i Fall 1, 

17 991 MWh i Fall 2, 23 924 MWh i Fall 3 och 4 000 MWh i Fall 4 enligt Tabell 2.  

• Med toppeffekt 15 MW och given laddad energi från ekv.2 och givna värmeförluster 

från ekv.3, 4 och 5 kan groplagret urladdas med 4 521 MWh i Fall 1, 13 293 MWh i 

Fall 2, 17 756 MWh i Fall 3 och 2 842 MWh i Fall 4 enligt Tabell 2.  

Verkningsgraden ökar med ökande storlek och laddad energi. Genom en given laddad och 

urladdad energi visar Tabell 2 verkningsgraden för de fyra fallen genom att dividera urladdad 

energi med laddad energi. Fall 4 som är det minsta lagret med en laddad energi på 4 000 

MWh har en verkningsgrad på 71 procent och Fall 3 som är det största lagret med en laddad 

energi på 23 924 MWh har en verkningsgrad på 74 procent. 

I Figur 12 kan respektive falls urladdad och laddad energi studeras från den vänstra y-axeln 

och verkningsgraden kan studeras från den högra y-axeln.  

 

Figur 12. Laddad energi, urladdad energi och verkningsgrad 
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8.1.2 Dimensionering av lager 

I Tabell 3 kan respektive falls volym, bottenarea (Area1), topparea (Area2) och djup studeras. 

Genom ekv.2 beräknas volymen utifrån given laddad energi. Genom ekv.1 beräknas Area1, 

Area2 och djupet på groplagret. Djupet på groplagret har konstant valts till 14 meter och är ett 

schablonvärde på tidigare byggda groplager. Topparean (Area2) ska motsvara dubbel storlek 

av bottenarea (Area1) för att konstruktionen av groplagret ska ha goda förutsättningar för att 

undvika ytterligare investering i en starkare konstruktion (Frey, 2018). 

Tabell 3. Dimensionering av lager. 

PTES Volym (m3) Area1 (m
2) Area2 (m

2) Djup (m) 

Fall 1    128 285          6 227        12 456           14     

Fall 2    368 693        17 898        35 796           14     

Fall 3    490 292        23 801        47 602           14     

Fall 4      81 974          3 979          7 959           14     

 

8.1.3 Värmeförluster 

Värmeförluster från ett groplager består främst av värmeförluster genom groplagrets lock och 

värmeförluster genom groplagrets väggar. Värmeförlusterna genom väggar och mark går inte 

helt förlorad eftersom marken kan anses som en värmeväxlare och ger en bra isolation. 

Värmeförlusterna genom marken är beräknade utifrån att marken aldrig värms upp vilket inte 

är fallet i verkligheten och kan därmed visa för höga värmeförluster till mark.  

Värmeförlusterna genom groplagrets lock beräknas genom ekv.3. Värmeförlusterna genom 

groplagrets väggar och omgivande mark beräknas genom ekv.4 och ekv.5. 

I Tabell 2 kan summan av värmeförlusterna från lock och värmeförluster från mark studeras 

och visar att värmeförlusterna ökar med ökande storlek, däremot minskar de specifika 

värmeförlusterna, värmeförluster per volym.  

8.1.4 Temperatur 

Lagret beräknas laddas med 95°C vatten och laddas ur med fjärrvärmenätets returtemperatur 

på 50°C. Lagret är fulladdat vid 95°C och urladdat vid 50°C. Urladdningstemperaturen 

beräknas vara konstant 95°C under hela urladdningssäsongen. Groplagrets termiska krafter 

delar in värmebäraren i olika skikt där groplagret laddas ur skikt för skikt för att bibehålla en 

urladdningstemperatur på 95°C.  
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8.2 Ekonomisk beräkning av groplager 

8.2.1 Investeringskostnad 

Investeringskostnaden beräknas genom ekv.12. Enligt Tabell 4 ökar investeringskostnaden 

vid ökad volym. 

Tabell 4. Investeringskostnad. 

PTES Volym (m3) Investeringskostnad (MSEK) 

Fall 1    128 285                        46,4     

Fall 2    368 693                      113,7     

Fall 3    490 292                      146,6     

Fall 4      81 974                        32,6     

 

8.2.2 Pay-off  

Groplagrets pay-off beräknas genom ekv.13. Enligt Tabell 5 är återbetalningstiden längre för 

större volymer än vid mindre volymer. Det beror på att investeringskostnaden ökar mer per 

ökad volym än vad den årliga besparingen gör. Orsaken kopplas till att den största mängden 

bioolja redan är ersatt vid det minsta dimensionerade fallet, Fall 4. Återbetalningstiden är 

som lägst 17,6 år för Fall 4 och som högst 30,4 år för Fall 3. 

Tabell 5. Pay off. 

 

 

PTES 

Investerings-

kostnad 

(MSEK) 

Årlig 

besparing 

(MSEK/år) 

Urladdad 

energi 

(MWh) 

 

Ersätter 

bioolja (%) 

 

Ersätter 

flis (%) 

 

Pay-off 

(år) 

Fall 1 46,4  2,2     4 617 48 52 21 

Fall 2 113,7 3,9 12 850 17 83 29,1 

Fall 3 146,6 4,8 17 250 13 87 30,4 

Fall 4 32,6 1,8 2 842 79 21 17,6 
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8.2.3 Årlig vinst 

Groplagrets årliga besparing beräknas genom ekv.14 och 15. Enligt Tabell 6 ökar årskostnad 

och årlig besparing med ökad storlek. Den årliga vinsten är negativ på samtliga utfall men är 

närmare brytpunkten för lönsamhet med minskad storlek. Vid en installation av Fall 4 är den 

årliga förlusten 445 008 kronor per år. Om återbetalningstiden höjs från 20 år till 30 år skulle 

den årliga förlusten bli en vinst på 76 150 svenska kronor för Fall 4.  

Tabell 6. Årlig vinst. 

PTES Årskostnad (MSEK/år)  Årlig besparing (MSEK/år) Årlig vinst (MSEK) 

Fall 1              3,3                        2,2                            -  1,1     

Fall 2              8,0                        3,9                            -  4,1     

Fall 3            10,3                        4,8                            -  5,5  

Fall 4              2,3                  1,8                      -  0,5 

 

8.2.4 Klimatklivet 

Klimatnyttan beräknas genom ekv.10. Tabell 7 visar klimatnytta per investerad krona. Inga 

av fallen uppfyller kravet på 0,7 koldioxidekvivalenter per investerad krona för att besitta en 

rimlig chans att erhålla Energimyndighetens investeringsstöd Klimatklivet. 

Tabell 7. Specifik klimatnytta. 

PTES Specifik klimatnytta (CO2e/SEK) 

Fall 1 0,034 

Fall 2 0,036 

Fall 3 0,038 

Fall 4 0,028 

 

8.2.5 Specifik kostnad 

Kostnaden per MWh beräknas genom ekv.16. Enligt Tabell 8 minskar den specifika 

kostnaden vid ökad lagrad energi. Den lägsta specifika kostnaden är 598 SEK/MWh för Fall 

3 och den högsta är 807 SEK/MWh för Fall 4. Om avskrivningstiden ändras från 20 år till 30 

år är den specifika kostnaden 624 SEK/MWh för Fall 4. Den specifika kostnaden för flis och 

bioolja är 206 kr/MWh respektive 770 kr/MWh. 

Tabell 8. Specifik kostnad. 

PTES Specifik kostnad (SEK/MWh) 

Fall 1                                      708     

Fall 2                                      623     

Fall 3                                      598     

Fall 4                                      807     
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8.3 Teknisk beräkning borrhålslager 

Vid simulering av borrhålslager har tre fall studerats. Energin som finns tillgänglig att ladda 

lagret med är samma som för groplager se Tabell 2. Det som skiljer sig från groplager är att 

varje fall har simulerats med olika volymer. Varje fall simuleras med 150, 200 och 250 

borrhål. Fall 2 och 3 simuleras dessutom med 500 respektive 350 borrhål för att tillhandahålla 

en bredare analys se Tabell 9. Det fall som rapporten valts att fokusera på är det resultat med 

högst verkningsgrad och lägst specifik kostnad, vilket är Fall 3 med 350 borrhål.  

Tabell 9. Resultat Borrhålslager. 

 

 

 

BTES  

 

Laddad 

energi 

(MWh/år) 

 

Urladdad 

energi 

(MWh/år) 

 

Medelvärde 

laddad effekt 

(MW) 

 

Medelvärde 

urladdad 

effekt (MW) 

Medelvärde 

urladdnings-

temperatur 

(°C) 

 

 

Verknings- 

grad (%) 

Fall 1             

150 BH 5 200 3 671 3,2 0,5 53 71 

200 BH 6 160 4 345 3,9 0,5 53 71 

250 BH 6 255 4 230 3,9 0,5 53 68 

Fall 2             

150 BH 8 890 7 196 2,7 0,9 56 81 

200 BH 11 247 9 279 3,4 1,2 57 83 

250 BH 13 241 11 017 4 1,4 58 83 

500 BH 17 958 14 543 5,4 1,8 56 81 

Fall 3             

150 BH 9 499 7 769 2,3 1 57 82 

200 BH 12 099 10 090 3 1,3 58 83 

250 BH 14 456 12 187 3,5 1,6 58 84 

350 BH 18 953 16 219 4,5 2,1 58 86 
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8.3.1 Dimensionering av lager 

Vid beräkning av borrhålslagers volym tillämpas ekv.8. Enligt Tabell 10 har det minsta lagret 

med 150 borrhål volymen 649 426 m3 och det största lagret med 500 borrhål volymen 

2 164 754 m3. Det totala flödet i borrhålssystemet beräknas genom ekv.9 och är för det 

minsta borrhålssystemet med 150 borrhål 0,075 m3/s och för det största borrhålet med 500 

borrhål 0,25 m3/s. Volymen och flödet för varje antal borrhål är indata till programvaran 

TRNSYS. 

Tabell 10. Dimensionering av lager. 

BTES Volym (m3) Flöde (m3/s) 

150 BH        649 426     0,075 

200 BH        865 902     0,100 

250 BH     1 082 377     0,125 

350 BH     1 515 328     0,175 

500 BH     2 164 754     0,250 
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8.3.2 Laddad och urladdad energi 

Den laddade energin i lagret är beroende av mängden spillvärme och hur stor mängd lagret 

kan lagra innan det är fulladdat. Figur 13 visar att under de två första åren urladdas inte lagret 

på grund av att medeltemperaturen i lagret inte är tillräckligt hög vilket kan studeras senare i 

rapporten i Figur 15. Lagret laddas med 24 GWh år ett och mängden energi som går att 

laddas minskar varje år på grund av att medeltemperaturen i lagret stiger och lagret blir 

mättat. År tio laddas lagret med 19 GWh. Urladdningen börjar år tre och det är möjligt att 

ladda ur 11,87 GWh. Efter fem år börjar lagret stabilisera sig och går att ladda ur 16 GWh 

varje år. Borrhålslagrets verkningsgrad är beroende av den laddade och urladdade energin 

och ökar från 54 procent år tre till 86 procent år tio. Medeltemperaturen vid urladdning av 

lagret förändras inte något nämnvärt, medeltemperaturen går från 56°C år tre till 58°C år tio.   

 

Figur 13. Laddad energi, urladdad energi, verkningsgrad och medeltemperatur vid urladdning. 
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8.3.3 Effekt år 9 

I Figur 14 beskrivs borrhålslagrets tillgängliga laddnings -och urladdningseffekt samt 

borrhålslagrets möjliga laddning- och urladdningseffekt. Laddningsperioden är den första 

delen av diagrammet och har positiva värden. Laddning börjar 2 maj och slutar 18 oktober 

varje år. Urladdningsperioden är den sista delen av diagrammet och har negativa värden. 

Urladdning börjar 19 oktober och slutar 1 maj varje år. Orange linje visar under 

laddningsperioden den tillgängliga laddningseffekten, vilket är den tillgängliga spillvärmen. 

Under urladdningsperioden visar den orangea linjen den tillgängliga urladdningseffekten, 

vilket är fjärrvärmesystemets spetslasteffekt som lagret ska ersätta. Den tillgängliga 

urladdningseffekten är begränsad till 8 MW för att diagrammet lättare ska kunna studeras.  

Grå linje visar under laddningsperioden den möjliga effekt som borrhålslagrets 

effektkapacitet klarar av att lagra och under urladdningsperioden den möjliga effekt som 

lagret kan leverera. Grå linje är begränsad till att följa den orangea linjen för att lagret inte 

ska laddas ur när ett spetslastbehov inte finns.  

 

Figur 14. Tillgänglig och möjlig laddad respektive urladdad effekt. 
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8.3.4 Borrhålslagrets medeltemperatur 

I Figur 15 studeras borrhålslagrets medeltemperatur. Medeltemperaturen är ett medelvärde av 

bergets temperatur i hela lagret. Det tar tre år att värma upp lagret till en stabil 

medeltemperatur. När lagret är urladdat 1 maj år nio har lagret en medeltemperatur på 61°C 

och när det är fulladdat 18 oktober år nio har lagret en medeltemperatur på 79°C. 

Medeltemperaturen varierar över en säsong där toppvärdet visar när lagret är fulladdat och 

bottenvärdet när lagret är urladdat.  

 

Figur 15. Lagertemperatur. 
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8.3.5 Borrhålslagrets ingående och utgående temperatur 

I Figur 16 studeras framledningstemperaturen och returledningstemperaturen under år nio. 

Framledningstemperaturen under laddningsperioden är konstant 95°C och under 

urladdningsperioden konstant 50°C vilket motsvarar fjärrvärmenätets 

returledningstemperatur. Vid första urladdningstillfälle är returledningstemperaturen från 

lagret 77°C. En månad efter urladdningsperiodens start har returledningstemperaturen sjunkit 

och stabiliserat sig till 56°C.  

Till skillnad från borrhålslagrets framledningstemperaturen varierar 

returledningstemperaturen. Returledningstemperaturen är beroende av vilken effekt 

borrhålslagret laddas eller urladdas med. Under laddningssäsongen är laddningseffekten 

beroende av spillvärmens effekt. När laddningseffekten är lägre minskar flödet i lagret och 

värmebäraren hinner kylas ner och temperaturen ut från lagret blir då lägre. Det förklarar den 

kraftiga temperaturminskningen mellan juli och augusti. Vid det tillfälle är avfallspannan 

under revision och laddningseffekten blir lägre till följd av att lagret endast laddas av Volvos 

spillvärme.  

Under laddningssäsongen ökar borrhålslagrets returledningstemperatur på grund av att 

borrhålslagret medeltemperatur stiger och blir fulladdat. Under urladdningssäsongen minskar 

borrhålslagrets returledningstemperatur på grund av att borrhålslagret medeltemperatur 

sjunker och blir urladdat.  

 

Figur 16. Temperatur in till lager och temperatur ut från lager.  
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8.4 Ekonomisk beräkning borrhålslager 

 8.4.1 Investeringskostnad 

Investeringskostnaden beräknas genom ekv.11. I Tabell 11 visas investeringskostnaden för 

fem olika simulerade storlekar där det visas att investeringskostnaden ökar med ökande 

volym. Investeringskostnaden är 36 miljoner svenska kronor vid den minsta storleken 150 

borrhål och 90 miljoner svenska kronor för den största storleken 500 borrhål.  

Tabell 11. Investeringskostnad. 

BTES Volym (m3) Investeringskostnad (MSEK) 

150 BH        649 426                        36,6     

200 BH        865 902                        44,8     

250 BH     1 082 377                        52,6     

350 BH     1 515 328                        67,9     

500 BH     2 164 754                        90,0     

 

8.4.2 Pay-off  

Återbetalningstiden beräknas genom ekv.13. Tabell 12 visar bland annat återbetalningstiden 

för alla simulerade fall och volymer. Återbetalningstiden är 56,6 år i Fall 1 - 250 borrhål och 

19,0 år i Fall 3 - 350 borrhål. Orsaken att Fall 3 - 350 borrhål har lägre återbetalningstid beror 

på att investeringskostnaden är lägre i proportion till den möjliga urladdade energin än vad 

den är i övriga fall.  

I Tabell 12 kan även den procentuella ersättningen av bioolja och flis studeras. Anledningen 

till att biooljan endast kan ersättas som högst med 2,8 procent beror på att borrhålslagret inte 

kan leverera de höga effekter som spetslastbehovet kräver, vilket kan studeras i Tabell 12.  
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Tabell 12. Pay-off. 

 

 

BTES 

Investerings-

kostnad 

(MSEK) 

Årlig 

besparing 

(MSEK/år) 

Urladdad 

energi 

(MWh) 

 

Ersätter 

bioolja (%) 

 

Erätter 

flis (%) 

 

Pay-off 

(år) 

Fall 1             

150 BH 36,6       0,8       3 671     2,4 97,6        45,4 

 200 BH 44,8        0,9        4 345     2,5 97,5        46,9     

250 BH 52,6       0,9      4 230     2,5 97,5        56,6     

Fall 2       
 

    

150 BH 36,6      1,6        7 196     2,5 97,5        23,2     

200 BH 44,8      2,0      9 279     2,5 97,5        21,9     

250 BH 52,6     2,4        11 017     2,5 97,5        21,7     

500 BH 90,0     3,2        14 543     2,8 97,2        27,9     

Fall 3             

150 BH 36,6     1,7       7 769     2,5 97,5        21,4     

200 BH 44,8      2,2       10 090     2,5 97,5        20,2     

250 BH 52,6     2,7      12 187     2,5 97,5        19,6     

350 BH  67,9      3,6       16 219     2,5 97,5        19,0     

 

8.4.3 Årlig vinst 

Den årliga vinsten beräknas genom ekv.14 och 15. Tabell 13 visar att årskostnaden är högre 

än den årliga besparingen för samtliga fall. Det resulterar i att samtliga fall går med förlust. 

Vid en installation av Fall 3-350 borrhål är den årliga förlusten 1,2 miljoner svenska kronor. 

Om återbetalningstiden höjs från 20 år till 32 år skulle den årliga förlusten bli en vinst på 

14 631 svenska kronor för Fall 3-350 borrhål.  

Tabell 13. Årlig vinst. 

BTES Årskostnad (MSEK/år)  Årlig besparing (MSEK/år)  Vinst (MSEK) 

Fall 1       

150 BH              2,6     0,8    - 1,8     

200 BH              3,1                             1,0     - 2,2     

250 BH              3,7     0,9     - 2,8     

Fall 2       

150 BH              3,2                           1,6     - 1,6     

200 BH              3,9                           2,0     - 1,9     

250 BH              4,6                           2,4     - 2,2     

500 BH              6,3                           3,2     - 3,1     

Fall 3       

150 BH              3,2                           1,7     - 1,5     

200 BH              3,9                           2,2     - 1,7     

250 BH              4,6                           2,7     - 1,9     

350 BH              4,8                           3,6     - 1,2     
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8.4.4 Klimatklivet 

Klimatnyttan beräknas genom ekv.10. Tabell 14 visar klimatnyttan per investerad krona. 

Ingen av fallen uppfyller kravet på 0,7 koldioxidekvivalenter per investerad krona för att 

besitta en rimlig chans att erhålla energimyndighetens investeringsstöd Klimatklivet.  

Tabell 14. Klimatnytta. 

BTES Specifik klimatnytta (CO2e/SEK) 

 Fall 1    

 150 BH                                               0,032     

 200 BH                                               0,031     

 250 BH                                               0,026     

 Fall 2    

 150 BH                                               0,062     

 200 BH                                               0,065     

 250 BH                                               0,055     

 500 BH                                               0,051     

 Fall 3    

 150 BH                                               0,067     

 200 BH                                               0,071     

 250 BH                                               0,060     

 350 BH                                               0,075     
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8.4.5 Specifik kostnad 

Kostnaden per MWh beräknas genom ekv.16. Enligt Tabell 15 minskar den specifika 

kostnaden vid ökad lagrad energi. Den lägsta specifika kostnaden är 294 svenska kronor per 

MWh för Fall 3-350 borrhål. Den specifika kostnaden för flis och bioolja är 206 kr/MWh 

respektive 770 kr/MWh.  

Tabell 15. Specifik kostnad. 

BTES Specifik kostnad (SEK/MWh) 

Fall 1   

150 BH                                      702     

200 BH                                      725     

250 BH                                      875     

Fall 2   

150 BH                                      358     

200 BH                                      339     

250 BH                                      336     

500 BH                                      436     

Fall 3   

150 BH                                      332     

200 BH                                      312     

250 BH                                      304     

350 BH                                       294     
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9. Diskussion 

Det finns flera metoder för termisk energilagring. De metoder som är aktuella för Skövde 

Värmeverk är groplager och borrhålslager.  

Skövde Värmeverk har geologiska förutsättningar för att bygga både ett groplager och ett 

borrhålslager. Vid Värmekällan skiljer sig jorddjupet från 5 till 17 meter på bara några 100 

meter, det gör det möjligt att bygga ett groplager där jorddjupet är något djupare och bygga 

ett borrhålslager där jorddjupet är något mindre. Samtidigt är berget gjort av den kristallina 

bergarten granit som gör det möjligt för ett borrhålslager. 

De två lagertekniker som studeras har både för- och nackdelar. Groplagrets fördelar är att det 

kan konstrueras till en högre toppeffekt (15 MW) och en högre urladdningstemperatur (upp 

till 95°C) än ett borrhålslager. För Skövde Värmeverk är en hög urladdningstemperatur viktig 

eftersom deras fram- och returtemperatur i nätet är 110°C respektive 50°C, vilket är högre än 

genomsnittet bland fjärrvärmenät i Sverige. För att kunna ersätta Skövde Värmeverks 

spetslast som består av bioolja och flis krävs det att det termiska energilagret kan leverera en 

hög toppeffekt. Även spillvärmen som ska ladda lagret har höga effekter under kort tid vilket 

ett groplager kan tillgodose bättre än ett borrhålslager. Nackdelen med groplager är att 

topparean kräver en stor markyta som i dagsläget inte kan används till något annat på grund 

av lockets konstruktion. 

Fördelen med borrhålslager är att lagret ligger under marken vilket gör att markytan ovanför 

det termiska energilagret kan användas till något annat. Eftersom borrhålslagret är isolerat 

upptill blir förlusterna små mot marken vilket gör att det inte påverkar markmiljön ovanför 

marken. Ett borrhålslager har två nackdelar. Den första är att ett borrhålslager inte klarar av 

höga effekttoppar utan behöver en jämn och stabil effekt vid laddning och urladdning. Utan 

spillvärme från Volvo kan inte laddning ske med en jämn effekt och ett borrhålslager är inte 

tekniskt möjligt. Vid urladdning av lagret krävs också en jämn och låg effekt. Ett 

borrhålslager kan max ersätta biooljan med 2,8 procent och lönsamheten blir lägre när dyr 

spetslast inte kan ersättas. Problemet med lagrets låga toppeffekt skulle delvis kunna lösas 

genom att installera en ackumulatortank i anslutning till borrhålslagret som kan ladda lagret 

med en jämn effekt och ladda ur med en hög effekt för att motsvara behovet på 

fjärrvärmenätet. Den andra nackdelen med borrhålslager är att urladdningstemperaturen är 

låg, medelreturtemperaturen är cirka 56°C vilket är för lågt för Skövde Värmeverk eftersom 

de kräver minst 70°C för att kunna använda den lagrade värmen. För att tillämpa ett 
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borrhålslager måste man antingen shunta vattnet eller använda sig av en värmepump för att 

höja temperaturen. 

För Skövde Värmeverk skulle ett mindre groplager, Fall 4, vara det bästa alternativet utifrån 

de förutsättningar som Skövde har idag. Även om Volvos jämna flöde av spillvärme inte är 

tillgängligt skulle ett mindre groplager vara aktuellt, då ett groplager klarar högre effekter. 

Det skulle också vara möjligt att ladda och urladda lagret flera gånger på ett år och på det 

sättet få en bättre verkningsgrad. Biooljepannan har en toppeffekt på 45 MW, vilket leder till 

att ett groplager aldrig kan ersätta biooljepannan helt eftersom groplagrets toppeffekt ät 15 

MW. Det är dock möjligt att ersätta 79 procent för Fall 4, den höga procenten förklaras av att 

biooljapannan körs på full effekt endast ett fåtal timmar per år. 

Ett borrhålslager är inte lämpligt i jämförelse med ett groplager. De simulerade fallen av 

borrhålslager är Fall 3-350 att föredra. Det innebär ett scenario där Skövde Värmeverk 

använder sig av sin egna spillvärme, höjer rökgaskondenseringen och använder den på full 

effekt året runt och använder sig av Volvos spillvärme. Fallet har en verkningsgrad på 86 

procent efter tio år.  

Ur en ekonomisk synvinkel är termisk energilagring en ny teknik och inte tillräckligt 

utvecklad och tillämpad för att priserna på ett lager ska ha sjunkit utan ett lager är fortfarande 

dyrt att projektera och implementera i ett system. Det leder till att det är svårt att få ett lager 

att bli lönsamt. Skövde Värmeverk gjorde en stor miljöinvestering 2016 och byggde ett 

biokraftvärmeverk, block 4. Det gjorde att fjärrvärmekunderna numera försörjs av värme från 

förnybara källor och inte det miljöfarliga bränslet olja. Detta i kombination med den höga 

investeringskostnaden resulterar i att klimatnyttan inte är tillräckligt stor och därmed är det 

inte möjligt att erhålla ett investeringsstöd från klimatklivet. Om ett investeringsstöd från 

klimatklivet varit möjligt, hade de ekonomiska förutsättningarna sett betydligt mer 

gynnsamma ut.  

Den beräknade investeringskostnaden är ett schablonvärde från tidigare byggda termiska 

energilager, det leder till att den beräknade investeringskostnaden kan vara missvisande och 

är troligen högre än den verkliga investeringskostnaden. Orsaken är att tekniken har 

utvecklats de senaste decennierna, framförallt i Danmark där stora satsningar har genomförts.  

Vid en byggnation av ett groplager är Fall 4 på 81 974 m3 den mest lönsamma investeringen 

med en pay-off tid på 17,6 år. Den årliga vinsten är -445 008 kr vilket betyder att varje år 

skulle Skövde Värmeverk förlora 445 008 kr. Den specifika kostnaden är 807 kr/MWh, vilket 
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är jämförbart med biooljans och flisens specifika kostnad på 770 kr/MWh respektive 206 

kr/MWh. Om avskrivningstiden ändras från 20 år 30 år blir den årliga vinsten istället 76 150 

kr och den specifika kostnaden 624 kr/MWh. Trots en längre avskrivningstid är marginalerna 

små och en investering är riskabel.  

Vid en byggnation av ett borrhålslager skulle Fall 3 med 350 borrhål vara den mest 

lönsamma investeringen med en pay-off tid på 19 år. Den årliga vinsten hade varit -1,2 

miljoner svenska kronor och den specifika kostnaden 294 kr/MWh. Den specifika kostnaden 

ser bra ut i jämförelse med groplagrets men ett borrhålslager ersätter knappt någon bioolja 

och måste istället jämföras med flisens specifika kostnad på 206 kr/MWh. Ett borrhålslager är 

dyrare än förbränning av flis. 

För att ett termiskt energilager ska bli lönsamt krävs dels att investeringskostnaden sjunker 

men också att det anslutande fjärrvärmenätet har rätt förutsättningar. De förutsättningar som 

krävs är att fjärrvärmesystemet har låga ruterledningstemperaturer, under 50°C och 

spillvärme som kan ladda lagret med jämn effekt. 

Hela energisektorn står idag inför en stor förändring och inte minst fjärrvärmeföretagen, då 

stora energieffektiviseringar sker både i industrier men även i småbostadshus. Detta leder till 

att varje byggnad i framtiden kommer att behöva mindre värme till uppvärmning.  

Vågar ett fjärrvärmeföretag implementera ett termiskt energilager i deras fjärrvärmesystem 

kommer dels priset på lagerna minska och bli mer lönsamma samtidigt som 

fjärrvärmeföretagen eventuellt kommer kunna undvika att investera i 

nyproduktionsanläggningar. Genom att undvika att investera i nyproduktionsanläggningar 

och istället använda den spillvärme som redan finns kommer stora miljövinster uppnås. Det 

finns också en risk i framtiden att priset på flis går upp då efterfrågan på biomassa stiger på 

grund av att plastprodukter ska ersättas med miljövänliga produkter. Om priset på flis går upp 

kommer det bli viktigare att ta till vara på den billiga spillvärmen som finns tillgänglig. En 

investering i ett termisk energilager kan betraktas som en försäkring inför framtiden osäkra 

bränslepriser.  

Trots att ett termiskt energilager inte är lönsamt för Skövde Värmeverk kan det finnas andra 

fördelar med att investera i ett termiskt energilager. Idag ses fjärrvärme i mångas ögon som 

något föråldrat och omodernt. Att investera i något som anses innovativt kan skapa en mer 

positiv bild av fjärrvärmeföretaget och locka fler att ansluta sig till fjärrvärmenätet.   
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10. Slutsats 

Slutsatsen är att termisk energilagring är teknisk möjligt men inget utfall resulterar lönsamhet 

på kort sikt, orsaken grundar sig på den höga investeringskostnaden. I framtiden är det 

sannolikt att investeringskostnaden minskar på grund av att tekniken utvecklas och 

efterfrågan stiger.  

Av de tillgängliga tekniker inom termisk energilagring är ett groplager det mest lämpliga 

alternativet, eftersom ett groplager kan leverera en högre temperatur, upp till 95°C och en 

högre effekt, 15 MW. Av de fyra genomförda simuleringarna av groplager är Fall 4 det mest 

lämpliga alternativet.  Fall 4 är den minsta simulerade storleken som kan laddas med 4 GWh 

och har verkningsgraden 71 procent. Anledningen till att Fall 4 är mest lämplig beror på att 

en hög andel bioolja kan ersättas, 79 procent, vilket leder till att Fall 4 är mest lönsam och 

återbetalar sig efter 17,6 år. Investeringens klimatnytta är inte tillräckligt stor för att erhålla 

Klimatklivets investeringsstöd.  

Trots att tekniken har en hög investeringskostnad är ett groplager fullt tekniskt möjligt att 

implementera i Skövde Värmeverks fjärrvärmesystem. Det finns även andra fördelar med att 

implementera ett termiskt energilager. Ett termiskt energilager ger en attraktiv bild av Skövde 

stad och Skövde Värmeverk och visar att miljön och samhället sätts främst.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Konstruktion groplager 

Det finns tre materialtyper för isolering av groplager: plast, gummi och metall. Plast och 

gummi är billigast men metall har tekniska fördelar. 

Polymeriskt material (PP/Polypropen, PE/Polyten) 

Polymeriskt material är enkelt att installera, eftersom det finns bra information och en testad 

fogningsteknik och samtidigt är det ett relativt billigt material. Det stora problemet med 

polymerisk liner är att den inte tål vattenånga. Genomträngligheten för vattenånga är 

beroende av temperaturen. HDPE (High-density polyethylene) har den lägsta 

ånggenomsläppligheten jämfört med de andra geomembranen. Geonomträngligheten för 

vattenångan när vattnet i lagret är 20 grader Celsius är 0,03 g/m2/dag och linern har 

tjockleken 1 mm. Vid en liner på 2,5 mm med en vattentemperatur på 80 grader Celsius 

släpper linern igenom 1,5 g/m2/dag. Används polypropen har den 4 gånger högre 

ånggenomtränglighet, används low-density polyethylene har den 45 gånger högre 

ånggenomtränglighet än HDPE och används PVC (polyvinylklorid) har det 115 gånger högre 

ånggenomtränglighet än HDPE. 

Den polymeriska linern utsöndrar partiklar över tid speciellt när linern utsätts för varmt 

vatten på ena sidan och luft eller jord på andra sidan. Detta göra att linern har en begränsad 

livstid om den ska sitta i ett gropvärmelager. Ett test gjordes mellan 2000 till 2013 där den 

bästa linern som använder detta material är HDPE, har groplagret en konstant temperatur på 

90 grader Celsius hade linern en livstid på 3 år. Var groplagret kopplat till en 

solfångaranläggning kan linern beräknas ha en livstid på över 20 år.   

HDPE har utvecklats i takt med att efterfrågan ökat och idag garanteras att liners livslängd är 

minst 20 år vid konstant vattentemperatur på 90°C i värmelagret. Denna linern användes i 

Droninglunds värmelager SUNSTORE 3.    

Elastomerisk material (EPDM) 

Är ett material som är uppbyggt av polymerer och kan töjas utan att materialet går sönder. 

EPDM tål högre temperaturer än PP och PE och lämpar sig för temperaturer över 90 °C. 

Materialet sammanfogas av ett speciellt lim. En nackdel med materialet är att det har dubbelt 

så hög ånggenomsläpplighet i jämförelse med HDPE (Polyten med hög densitet). Om 
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materialet används för golv och väggar är det inget stort problem. Ska det istället användas 

för tak måste man göra en åtgärd för att förebygga fuktproblem. 

Metalliska material 

Fördelen med metalliska material är att den kan stå emot mycket höga temperaturer och är 

ångtätt. Nackdelen är att den har hög material- och installationskostnad. I ett projekt som 

gjorts i Danmark var materialkostnaden tre gånger så hög och installationskostnaden dubbelt 

så hög. En annan nackdel är korrosionen som uppstår med metalliska material och måste 

förebyggas. 

Materialet transporteras i rullar med en bredd upp till 1,5 m och svetsas samman på plats. 

Lockets konstruktion 

I Danmark finns det tre prövade metoder för att isolera locket. Det är flexibla, styva och bulk 

isolering. Den flexibla isoleringen består av ett flytande vattentätt lager och ett topplager. 

Isoleringen kan röra sig upp och ner och följa expansionen av vattnet. Marstal och 

Dronninglund har flexibel isolering. Styv isolering kan antingen flyta direkt på vattnet eller 

ligga mellan vattentäta lager som i den flexibla isoleringen. I Ottrupgaard har man en styv 

isolering. Isolering som är gjord av bulkmaterial kan bestå av expanderande lera eller 

glaskulor. Isoleringen läggs mellan ett vattentätt lager och ett topplager. På grund av den 

öppna konstruktionen finns det risk för konvektion men kan åtgärdas genom att installera 

konvektionsbarriärer. I Vojens och Gram har man installerat bulkisolering.  

En flexibel isolering består av minst tre lager för att minska köldbryggor. Tjockleken beror på 

flera faktorer som materialets kostnader. Det är viktigt att isoleringen tål fukt då det finns risk 

att vatten eller ånga tränger igenom ytskikten. För att ventilera ut fukt i isoleringen finns 

ventilationshål mellan isoleringen och toppskiktet. Det är också viktigt att forsla bort 

regnvatten från locket, vilket kan göras via en pump eller att man sluttar locket så att höjden 

är högre i mitten.   

Locket är den dyraste delen i groplagrets konstruktion. I Dronninglund stod lockets kostnad 

för nästan hälften av de direkta kostnaderna (Energistyrelsen, 2012). 
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In- och Utlopps konstruktion  

För att kunna ta in och ut energi från lagret används en konstruktion som innefattar minst två 

rör som är kopplade till varandra. Det ena röret går till botten av värmelagret och det andra 

röret går till toppen av värmelagret. Beroende på vilket system och vilken flexibilitet som 

värmelagret ska använda sig av kan det vara tre eller fem rör kopplade till varandra i olika 

nivåer.  

Rörkonstruktionen kan ledas från värmelagret på tre olika sätt, antingen genom toppen, 

genom sidan eller genom botten på värmelagret. Värmelagrena i Danmark har använt sig av 

metoden genom botten och genom sidan. Det är viktig att vara försiktig när rör 

konstruktionen ska gå igenom linern för att undvika läckage. Ett sett att undvika läckage är 

att svetsa fast en fläns mot rören och sedan klämma fast fodret mellan flänsen och en krage 

som sluts med en bultanslutning. En temperatur- och fuktresistentpackning placeras mellan 

fodret och flänsen. På utsidan av värmelagret hålls rören på plats genom en 

betongkonstruktion.  

Rörkonstruktionen kan antingen vara gjord av rostfritt stål eller mjukt stål med eller utan 

ytbeläggning. Oavsett vilket stål som väljs är det viktigt att ha rätt vattenkemi i groplagret så 

att inte korrosion inträffar.  

Vattenkvalitet 

Det är viktigt att ha en god vattenkvalitet eftersom det är i kontakt med stål som är allt ifrån 

rör till värmeväxlare till pumpar. Är det ingen bra vattenkvalité kan korrosion uppstå. 

Vattnet som fylls i värmelagret går igenom ett vattenbehandlings system och blir eventuellt 

filtrerat i en omvänd osmosbehandling.  

Det är viktigt att undvika att partiklar som tillexempel jord tillförs i värmelagret när vatten 

fylls upp. Har allvarlig smuts tillkommit värmelagret under påfyllning kan det vara 

nödvändigt att tvätta värmelagret när det är laddat och täckt. Det har framkommit att 

föroreningar av jordpartiklar i värmelagret kan leda till bakteriellkorrosion av ståldelar och 

igensättande av värmeväxlare. 

Det typiska pH värdet i ett värmelager ska vara runt 9-8 för att minimera risken för korrosion 

på ståldelarna, men det beror även på vilket material som använts. (Jensen, 2014) 
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Bilaga 2 - Byggda groplager 

I Marstal, Danmark, byggdes 2012 ett groplager med kapaciteten att lagra 6,96 GWh i ett 

75,000 m3 stort lager. Lagret kostade 27 miljoner kronor exklusive ledningar till lagret. 2008 

hade fjärrvärmenätet en produktion på 28 GWh (Mangold and Deschaintre, 2015). Lagringen 

sker via solvärme. Den verkande temperaturen beror på årstid och vattennivån i lagret, men 

ligger mellan 10–90°C (Fan et al., 2017). Värmeförluster sker från både locket och marken 

runt om groplagret. Locket i detta fall har ett värmeflöde på 22–34 W/m2, flödet är som högst 

i oktober då lagret är laddat och lägst i februari då lagret är urladdat. Det är svårare att mäta 

värmeförlusterna till marken då den inte endast beror på den varierande temperaturen under 

året utan också på markens värmeöverföring. Värmegenomgångskoefficienten på 16m djup 

är 0.15 W/m2*K och vid ytan ökar den till 0.2 W/m2*K. På botten är den 0.1 W/m2*K (Fan 

et al., 2017). En värmepump på 1.5 MW installerades.  

I Vojens, Danmark, byggdes 2015 världens största groplager med volymen 200 000 m3 och 

kan lagra upp till 11 GWh (Dyrelund och Ulbjerg, 2016). Lagret är placerat i ett gammalt 

grusschakt och dess maximala temperatur är 90°C. Lagret är 13 m djup och en omkrets på 

610m. Investeringskostnad: 42 miljoner kronor, 200 kr/m3, 3636 kr/MWh.  

I Dronninglund byggdes 2014 ett 63 000 m3 stort groplager. Kostanden för lagret exklusive 

ledningar uppgick till 23 miljoner kronor. Lagringskapaciteten är 5,5 GWh (Tv=89, Tk=10) 

Verkningsgraden var 2015 90 procent. Anledningen till den höga verkningsgraden beror på 

att lagrets laddas flera gånger under året och på så sätt utnyttjas lagringskapaciteten mer än i 

Marstals anläggning.  

  



   

 

50 

 

Bilaga 3 - Byggda borrhålslager 

I Emmaboda har ett högtempererat borrhålslager konstrueras för industrin Xylem Water 

Solution AB. Lagret har en lägsta respektive högsta temperatur på 40/60°C. Lagret består av 

140 borrhål som är fördelade i sju olika sektioner A-G. Lagret har en area på 40 x 56 m, och 

rörsystemets termiska djup är 144 meter, lagrets volym är 322 560 m3 sektionen C-E ligger i 

mitten av lagret och varje sektion består av tjugo rör som är seriekopplade två och två, varje 

sektion är även kopplade till två huvudrör, ett fram och ett returrör. Lagret har en 

verkningsgrad på 70 procent (Gunnarsson, 2015). 

Lager temperaturen är begränsad förutom vid korta intervaller, detta gör att den högsta 

temperaturen för lagret uppgår till mellan 45 och 50℃.  

Borrhålet i Emmaboda är består främst av granodiorit men även granit, syeitoid, 

kvartsmonozodiorit och metamorfa ekvivalenter. Platsen som är vald har även en stabil 

grundvattennivå över hela året. 

Hösten 2013, två år efter lagret tog i drift togs den första värmen ut från lagret, första året var 

mest för att testa lagret och dess tillförlitlighet. Redan året efter gjordes en enorm höjning av 

varmvatten uttaget från året innan, men lagret var fortfarande begränsat. Mellan 2010 och 

september 2015 togs totalt 198 MWh värme ut från borrhålslagret och en prognos har antagit 

att lika mycket värme togs ur lagret mellan oktober och december som året innan kan 100 

MWh läggas till.  

Borrhållslagret laddades med 3600 MWh under sommarhalvåret och 2455 MWh urladdades 

under vinterhalvåret, verkningsgraden på värmelagret kan beräknas till 

3600MWh/2455MWh=0,68 där 0,68 betyder att verkningsgraden för borrhålslagret uppgick 

till 68 procent. Investeringskostnaden på lagret uppgick till 12 miljoner kronor inklusive 

tillhörande system för borrhålet (Nordell et al., 2016). 
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