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Sammanfattning
I Sverige används mycket energi för uppvärmning av bostäder och lokaler. För att uppfylla det
ständigt ökande behovet av värme, byggs exempelvis nya värmeproducerande anläggningar som
komplement i fjärrvärmesystem. Samtidigt finns det outnyttjad energi i industrin som i sin
produktion får värme som oönskad biprodukt.
Denna rapport undersöker möjligheten att utnyttja denna biprodukt från industrin för att tillföra
energi till ett befintligt fjärrvärmenät och lagra i ett säsongsvärmelager. När värmebehovet ökar
under den kalla delen av året, skall säsongsvärmelagret bidra med värme.
Idén är att lagret skall ersätta delar av de värmeproducerande anläggningarna som utnyttjas i
Halmstads fjärrvärmesystem. Målet är att all fossil bränsleanvändning skall kunna tas bort.
Rapporten undersöker även ekonomiska lönsamheten samt miljövinsten i att ersätta del av
biobränsleanvändningen.
I Halmstad finns ett stålverk, Höganäs Halmstadverken, som kan bidra med överskottsenergi i form
av värme. Rapporten genomför beräkningar på industrins potential att leverera prima värme till
fjärrvärmenätet.
Med hjälp av beräkningar och simuleringar i Microsoft Excel tas ett system med lämplig
lagringsmetod samt spillvärme från lokal industri fram. Detta system skall optimeras med hänsyn till
ekonomiska och miljömässiga förutsättningar.
Resultatet visar att Halmstads förutsättningar är goda för att integrera ett groplager samt att det
finns potential att leverera spillvärme från Höganäs Halmstadverken. Storlekarna på vattenburna
säsongsvärmelager optimeras till 200 000 m3 för ersättning av endast fossila bränslen respektive
550 000 m3 för ersättning av fossila och biobränslen. Spillvärmeeffekten från Höganäs
Halmstadverken beräknas till 15 MW.
De ekonomiska kalkylerna resulterar i en årlig vinst på upp till 8 miljoner kronor med en payoff-tid på
8 år. Den totala miljövinsten i minskade växthusgasutsläpp blir 4 800 ton koldioxidekvivalenter per
år.

Abstract
In Sweden, a great deal of energy is used for residential and commercial heating. To fulfill the ever
increasingly need for heat, new heating plants is built to complement the district heating system. At
the same time there is unused energy in industry, which produces heat as an unwanted byproduct.
This report evaluates the possibility to use this byproduct to supply energy to a district heating
system and store it in seasonal heat storage. When the heat demand increases during the cold
season of the year, the seasonal heat storage contributes with heat energy.
The idea is to replace parts of the heating plants in Halmstad with heat storage and waste heat. The
aim is to exclude usage of all fossil fuels. This report will also evaluate the economical prerequisites
and environmental benefits in replacing biofuels.
A steelworks company, Höganäs Halmstadverken, is situated in Halmstad. This industry could
contribute with surplus heat, which is calculated in this report.
With help of calculations and simulations in Microsoft Excel, a system with adequate heat storage
method and surplus heat from local industry is formed. This system is optimized concerning
economic and environmental matters.
The results reveal that Halmstad's conditions are favorable to integrate pit heat storage and there is
potential to deliver waste heat from Höganäs Halmstadverken steelworks. Sizes of seasonal heat
storage is optimized to 200 000 m3 for replacing fossil fuels respectively 550 000 m3 for replacing
fossil fuels and biofuels. Waste heat effect is calculated to 15 MW.
The economical calculations results in an annual profit up to 8 million SEK with a payoff equal to 8
years. The environmental benefits consisting of reduced greenhouse gases are calculated to 4 800
tons carbon dioxide equivalents annually.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
I Sverige används mycket energi för uppvärmning av bostäder och lokaler. För att uppfylla det
ständigt ökande behovet av värme, byggs exempelvis nya värmeproducerande anläggningar som
komplement i fjärrvärmesystem. Samtidigt finns det outnyttjad energi i industrin som i sin
produktion får värme som oönskad biprodukt.
Denna rapport undersöker möjligheten att utnyttja denna biprodukt för att tillföra energi till ett
fjärrvärmenät och lagra den i ett säsongsvärmelager. När värmebehovet ökar under den kalla delen
av året, skall säsongsvärmelagret bidra med värme. Idén är att lagret skall ersätta delar av de
värmeproducerande anläggningarna som utnyttjas i fjärrvärmesystemet.
Utgångspunkt tas i Halmstad, som i dagsläget har fjärrvärmenät samt lokal industri som skulle kunna
återvinna spillvärme.

1.2 Syfte
Syftet med rapporten är att uppmärksamma alternativ för att ta tillvara på den överskottsenergi som
finns från lokal industri och använda till ersättning av värmeproducerande anläggningar.

1.3 Mål
Målsättningen är att ta fram ett lönsamt alternativ till att ersätta fjärrvärmesystemets
spetslastanläggning med hjälp av spillvärme från lokal industri som lagras i ett säsongsvärmelager.
Rapportens mål är även att se hur stor miljövinsten blir med systemlösningen när fossila bränslen
ersätts med spillvärme och ett säsongsvärmelager.

1.4 Förutsättningar
Rapportens innehåll baseras på följande:




Samarbete med Halmstad Energi och Miljö AB, det lokala energibolaget.
Samarbete med Höganäs Halmstadverken, lokal industri med spillvärme.
Studieresa till Marstal, Danmark, som i fjärrvärmekretsar är välkända för sitt
fjärrvärmesystem som säsongslagrar solvärme. Förutom studiebesöket på anläggningen,
ingick ett seminarium med GSE-Environmental, som levererade ett av tätskikten som har
använts för tätning i ett av groplagren. Huvudtemat var erfarenhetsutbyte av
säsongsvärmelagring av vatten i groplager. Bland deltagarna fanns experter på foam-isolering
och på detektering och mätning av läckor.

1.5 Metod
Arbetet inleds med litteraturstudie i syfte att ta fram fakta om lagringsmetoder. Genom intervjuer
och informationsunderlag från inblandade företag formas Halmstads förutsättningar. I projektet
ingår ett studiebesök på befintlig anläggning med säsongsvärmelagring i ett fjärrvärmenät.
Erfarenheter från Marstal i Danmark kommer att vägas in i rapporten.
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Lämpliga platser för säsongsvärmelager i Halmstad kommer att framföras genom kartläggning av
närområdet.
Under hela projektet har handledning med Mei Gong (Högskolan i Halmstad) och Lars Bernhardsen
(Halmstad Energi och Miljö AB) genomförts i syfte att kvalitetssäkra fakta och förbättra rapporten.
Rapporten inleds med övergripande beskrivningar på hur ett säsongsvärmelager och en
spillvärmekälla kan kopplas in i ett fjärrvärmenät samt vilka lagringsmetoder som kan användas för
värmelagring. Efter redogörelser av Halmstads förutsättningar i form av fjärrvärmenät och lokal
spillvärmekälla, listas egenskaper som ligger till grund för urvalet av lagringsmetoder.
Genom beräkningar och antaganden åskådliggörs de lagringsmetoder som är aktuella i Halmstad.
Dessa utsätts för simuleringar i Microsoft Excel för att optimera de tekniska förutsättningarna och
beräkna den eventuella ekonomiska vinsten. Efter optimering kommer även miljövinsten i form av
minskade växthusgaser beräknas.
Rapporten avslutas med diskussion och slutsatser utifrån resultatet.
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2 Säsongslager och spillvärme i ett fjärrvärmenät
Fjärrvärmenät
Spillvärme

Lager

Figur 1 Visar systemets delar. Bilden hämtad från FlickR och ändrad med tillstånd i licensen [1].

Figur 1 visar övergripande det system som rapporten avhandlar. Ett befintligt fjärrvärmenät skall
kompletteras med ett säsongsvärmelager och spillvärme från en lokal industri. Det finns flera sätt att
ansluta dessa till ett befintligt fjärrvärmesystem. Val av modell beror exempelvis på:






Om spillvärmekällan redan har en fjärrvärmeanslutning.
Spillvärmens temperatur.
Säsongsvärmelagrets arbetstemperaturer.
Avstånd mellan enheterna som skall kopplas ihop.
Vilka värmeeffekter som skall kunna tas ut.

För att få en grundläggande förståelse, beskrivs i följande avsnitt uppbyggnaden av fjärrvärme i stort
och principen för lagring av energi i ett fjärrvärmenät.

2.1 Ett fjärrvärmenäts uppbyggnad
Idén med fjärrvärme är att värma upp flertalet fastigheter genom att producera varmt vatten
centralt och distribuera det till byggnaderna i välisolerade ledningar under högt tryck. Hos respektive
förbrukare finns det en fjärrvärmecentral som värmeväxlar det heta fjärrvärme-vattnet till
fastighetens vattenburna uppvärmningsVärmeverk
Förbrukare
och tappvarmvattensystem.
Figur 2 består av ett fiktivt fjärrvärmenät
med tre värmeverk och två förbrukare
som får representera ett stort antal
kunder med ett stort geografiskt
spridningsområde.

Värmeverk

Förbrukare

Värmeverken producerar värme och
Värmeverk
sprider det i form av varmt vatten via ett
Figur 2 Uppbyggnad av ett fjärrvärmesystem.
framledningsnät (röda linjer). Hur många
verk som ingår i ett verkligt nät beror bland annat på värmebehovet som finns i nätet, geografisk
spridning samt nätstrukturen [2, pp. 296-302]. I det fiktiva fjärrvärmenätet finns två typer av verk; ett
3

som kallas baslast och ett som kallas spetslast. Anledningen till detta är att värmebehovet från
kunderna inte är konstant över året, utan ändras bland annat på grund av utetemperaturen. Klimatet
i Sverige gör att värmelasten i fjärrvärmenätet är förhållandevis jämn en stor del av året med en topp
på vintern. Diagrammen i Figur 3 är framtagna för att visa hur det relativa värmebehovet styrs av
utetemperaturen under ett år på två olika platser [3]. De utgår från graddagar1 för alla dagar på året i
Halmstad och Kiruna. Värmebehovet på Y-axeln är omräknat från det högsta värdet, som är satt till 1.
De övriga relateras till detta värde. Diagrammen visar att det största värmebehovet är i december till
februari. Under månaderna juni, juli och augusti finns i de flesta fall inget uppvärmningsbehov, utan
endast tappvarmvattenbehov. Därför sjunker aldrig kurvorna ner till noll. Det går även tydligt att se
skillnaden mellan södra och norra Sverige.

Relativt värmebehov i
södra Sverige

Relativt värmebehov i
norra Sverige

1

1

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2
0

0
j

f m a m j

j

a

s o n d

j

f m a m j

Månad

j

a

s o n d

Månad

Figur 3 Det relativa värmebehovet för ett fiktivt fjärrvärmenät under ett år.

För att fjärrvärmebolaget skall uppfylla värmebehovet på ett effektivt sätt, både ekonomiskt och
tekniskt, används flera värmeverk för att klara olika värmebehov; som baslastanläggning eller som
spetslastanläggning.
En baslastanläggning skall tillgodose ett värmebehov som gör att verket kan producera värme under
större delen av året med så stort effektutnyttjande som möjligt, d.v.s. hellre ett mindre verk som
utnyttjas med full effekt än ett större verk med överkapacitet. Med tanke på den höga graden av
utnyttjningstid på anläggningen, byggs värmeverket för att elda med billiga bränslen, i dagsläget
avfall eller träbränslen.
Det kan finnas flera baslastanläggningar i ett fjärrvärmenät, vilket skapar redundans och flexibilitet.
Driften av anläggningarna planeras med hjälp av väderprognoser och statistik från tidigare år.
En spetslastanläggning skall komplettera systemet då värmelasten är som störst eller om en kund
kräver vissa egenskaper (hög temperatur eller hög effekt) som inte baslastanläggningen kan sörja för.
Utöver att värmebehovet ändras med årstiden, varierar det även veckovis och över dygnet.
Brukarbeteenden kan skapa effekttoppar under olika tider på dygnet; på morgonen då många
duschar samtidigt och många arbetsplatser startar uppvärmning av lokalerna eller under helgen då
de flesta är lediga och hemma. Variationen medför att en spetslastanläggning kan startas/stoppas
1

Graddagar ger ett mått på hur temperaturen för en dag, månad eller år avvikit från normal temperatur.
Används bland annat för värmebehovsberäkningar. För mer information, se exempelvis [30] eller [2, pp. 26-31].

4

flera gånger per dygn och måste då eldas med ett bränsle som är snabbantändligt, exempelvis olja,
naturgas eller bioolja. Dessa bränslen är i dagsläget dyrare än baslastanläggningens, vilket gör att
driften blir kostsam för fjärrvärmebolaget. Dessutom erhålls större miljöpåverkan från de fossila
bränslena i form av växthusgaser och försurande ämnen.
En förbrukare ansluts till fjärrvärmenätet via en värmeväxlare. Beroende på kundernas värmebehov,
växlas värmen i fjärrvärmevattnet till förbrukarnas egna uppvärmnings- och tappvarmvattensystem. I
takt med att förbrukarna värmer upp sina fastigheter och använder tappvarmvatten, sänks
fjärrvärmevattnets temperatur och vattnet leds tillbaka till ett av värmeverken via returledningar
(blå linjer i Figur 2) för att värmas upp igen.

2.2 Lagring av energi i ett fjärrvärmenät
Det går att lagra energi kortvarigt eller över en hel säsong i ett fjärrvärmenät. Principen är att ha en
stor volym av fjärrvärmevatten samlat någonstans i nätet, exempelvis i en ståltank. Om en effekttopp
uppstår i nätet, kan lagrets vatten användas i stället för att starta en spetslastanläggning. På så vis
kan driften jämnas ut och effekttopparna ”kapas”. Beroende på storlek, kan lagret utnyttjas för att
jämna ut effekttopparna en dag eller en hel säsong. Lagret laddas2 när det finns överskott av energi i
nätet och töms3 vid behov.

2.3 Inkoppling av spillvärme och säsongsvärmelager
Det finns en mängd olika förfaranden att koppla in en anslutningspunkt till fjärrvärmenätet. I Sverige
är det vanligaste sättet med en fjärrvärmecentral som separerar fjärrvärmevattnet från
värmesystemet [2, p. 237]. Säsongsvärmelagret och spillvärmekällan kopplas in i nätet som vilken
annan anslutningspunkt. Spillvärmen utnyttjas för att återanvända energi som annars hade kylts
bort. Dessutom fås ett kontinuerligt varmvattenflöde över hela året som kan ladda säsongsvärmelagret eller bidra med värme till övriga förbrukare. Säsongsvärmelagret används för att jämna ut
effekttopparna enligt resonemang i kapitel 2.1.
Säsongsvärmelagrets placering geografiskt beror på:





Vilken lagringsmetod som används.
Värmeproducerande anläggningars placering.
Maxtemperaturen på vattnet.
Ytbehovet.

Ju längre från anslutningen som lagret placeras, desto dyrare blir ledningskostnaden och ju högre blir
värmeförlusterna i ledningarna. Det som påverkar mest hur inkoppling i nätet kan göras är
maxtemperaturen för både säsongsvärmelagret och spillvärmekällan.
I följande avsnitt förklaras hur anslutningen måste ske när maxtemperaturen från systemen är lika
höga som fjärrvärmenätets framledningstemperatur samt när maxtemperaturen är för låg i
förhållande till framledningstemperaturen.
2.3.1 Spillvärmen och säsongsvärmelagret uppfyller framledningstemperaturen
Om temperaturen på spillvärmen och säsongsvärmelagret är lika höga som framledningen kan de
anslutas direkt till ledningsnätet och fungera som ett värmeverk. Framledningstemperaturen i
2
3

Med laddas menas att vattnet värms upp till nätets framledningstemperatur. Total volym är konstant.
Att lagret töms innebär att temperaturen i vattnet sänks. Total volym är konstant.
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Halmstads fjärrvärmenät är cirka 120 oC på vintern och 100 oC på sommaren [4]. Medeltemperaturen
i Sveriges framledningsnät är 85 oC [5]. Den stora temperaturskillnaden mellan Halmstads
temperatur och Sveriges medeltemperatur beror på kunder i nätet som kräver en hög temperatur för
sina processer. Ytterligare orsak är produktion av absorbtionskyla i Halmstads fjärrvärmenät.
Vid överskott i fjärrvärmenätet, värmer lagret upp sin vattenvolym och när det finns underskott
används lagret som ersättning av fjärrvärmenätets spetslastanläggning.
2.3.2

Spillvärmen och säsongsvärmelagret behöver värmas till framledningstemperatur
Fjärrvärmesystemet behöver ha en
Värmeverk
bestämd temperatur på framledningen
Lager
för att kunna möta alla kunders
Förbrukare värmebehov. Det kan även finnas kunder
som kräver en lägsta temperatur av
fjärrvärmebolaget. Halmstad Energi och
Miljö AB har exempelvis en företagskund
som behöver minst 100-gradigt vatten för
Värmeverk
Spillvärme
sina processer året runt [4]. Om
spillvärmen och/eller säsongsvärmelagret
Värmeverk
inte kan uppfylla ställd
Figur 4 Anslutning av lager och spillvärme med för låga
temperaturer.
minimitemperatur, måste en annan
inkoppling än i kapitel 2.3.1 ske. Figur 4
visar hur framledningen från spillvärmekällan och säsongsvärmelagret dras till ett värmeverk för att
värmas upp till rätt temperatur innan vattnet kan användas i nätet. Den geografiska placeringen av
säsongsvärmelagret blir i detta fall mer begränsande och bör placeras i närheten av ett befintligt
värmeverk.
Sammantaget vill ett fjärrvärmebolag skapa ett system som utnyttjas så optimalt som möjligt med
hänsyn till ekonomi och miljöpåverkan. I takt med ökat antal kunder, kompletteras fjärrvärmenätet
med nyproducerade värmeverk eller uppgradering av befintliga. Finns möjligheten i en stads
fjärrvärmenät, kan spillvärme utnyttjas och ett säsongsvärmelager ersätta delar av
produktionsanläggningarna.
Har läsaren ytterligare behov av att fördjupa sig i ingående delar av ett fjärrvärmesystem,
rekommenderas vidareläsning i referenserna, främst boken ”Fjärrvärme”, som är en lärobok i
fjärrvärmeteknik [2].
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3 Metoder att lagra värme
I princip finns det tre olika tekniker att lagra värme:




Lagring i vatten.
Lagring i berg och mark.
Kemisk lagring.

För ett större värmelager är lagring i vatten och berg/mark det mest intressanta alternativen. Kemisk
lagring är i dagsläget fortfarande under utveckling, ger ännu ingen ekonomisk fördelaktig lösning för
större värmelagring och ingår därför inte i rapporten [6].
I kapitel 3.1 till 3.2 följer en överblick på vilka typer av lagringsmetoder avseende vatten och
berg/mark som finns tillgängliga och kan användas som säsongsvärmelager.
Utifrån översikten används de mest attraktiva alternativen för projektet för att analysera dessa
djupgående med hänseende till exempelvis värmeförluster, ekonomi och in- och urladdning.

3.1 Vattenlager
Vatten utgör ett bra lagringsmedium med tanken på:





Den höga värmekapaciteten.
Det är enkelt att distribuera.
Den goda värmeledningsförmågan.
Påverkar inte miljön ifall läckage uppstår [6].

Det som även underlättar med vattenlagring är den naturliga skiktningen
mellan kallt och varmt vatten på grund av densitetsskillnaden. Kallt vatten har
högre densitet än varmt vatten och kommer därför befinna sig nederst i
lagret, medan det lättare varmare vattnet kommer finnas överst [7]. Figur 5
visar hur skiktningen kommer se ut i ett vattenlager.

Figur 5 Tank med
varmt vatten i
toppen och kallt i
botten

3.1.1 Groplager
Ett groplager är ett utgrävt schakt i marken. Gropen bör anläggas ovanför grundvattennivån eller där
det är mycket låg grundvattengenomströmning för att minska energiförlusterna [8]. Om gropen
konstrueras med släntande istället för vertikala väggar, undviks behovet av en stabiliserande
konstruktion. Dock blir ytbehovet större vid samma lagervolym med släntande väggar [9]. Väggarna
är klädda med vattendiffusionstätt och oisolerat tätskikt [10]. Pumpar på olika nivåer sköter in- och
urladdning i lagret [8]. Locket på gropen är värmeisolerande och kan vara flytande eller självbärande
[9]. Locket är en av de viktiga delarna för att värmeförlusterna ska hållas låga. Groplager kan göras
över 1 000 000 m3 stora. Maximal temperatur beror på lockets isolering och tätningsskikt. I dagsläget
klarar materialen av 90-gradigt vatten [10].
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Figur 6 Schematisk bild över ett groplager.

Förklaring till den schematiska skissen i Figur 6:
1.
2.
3.
4.
5.

Omgivande mark.
Vattendiffusionstät gummimatta.
Varmt vatten i övre skiktet.
Kallt vatten i undre skiktet.
Flytande lock som består av två vattendiffusionstäta skikt med en foamisolering mellan
gummimattorna.

Det finns även möjlighet att utnyttja befintliga gropar i marken för lagring av värme. Det kan
exempelvis vara naturliga sänken eller stenbrott och grustag. Fördelen med detta är att
investeringskostnaderna och produktionstiden bör kunna sänkas samt att ingreppet i naturen
minimeras.
3.1.2 Stål- eller betongtank
En ackumulatortank är en av de vanligaste lagringsmetoderna när det gäller att lagra varmt vatten. I
fjärrvärmesystemet används de främst som driftutjämning och som korttidslager [9]. Det finns två
varianter av ackumulatortankar, trycksatta och trycklösa.
De trycklösa har atmosfärstryck och för en stor ackumulatortank över 10 000 m3 ger det en mer
acceptabel investeringskostnad. I den trycksatta skapas övertryck i tanken vilket ställer höga krav på
tillverkningen, som därför oftast sker i fabrik. Detta begränsar den maximala volymen [2].
En ackumulatortank kan byggas antingen av stål eller av betongelement. I en betongtank kläds
vanligtvis insidan av rostfritt stål. Tanken isoleras utvändigt för att hålla värmeförlusterna låga [11].
En ackumulatortank kan delvis grävas ner i marken eller placeras ovan mark. Maximal temperatur i
trycklös ackumulatortank är 98oC [6]. En trycksatt ackumulatortank kan ha högre temperatur än
100oC.
3.1.3 Bergrum
Befintliga bergrum som tidigare användes som lager för olja och petroleumprodukter, passar som
säsongsvärmelager av varmvatten. Ett bergrums storlek kan vara mellan 50 000 till 2 000 000 m3.
Dock bör lagret ha en volym större än 100 000 m3 för att det ska vara ekonomiskt lönsamt och för att
värmeförlusterna ska vara acceptabla [9]. Figur 7 visar hur vattnet skiktas i bergrummet. Pumpar
placeras på olika djup i lagret för att på så vis kunna reglera värmeuttaget för att på bästa sätt
motsvara värmelastens behov. Maximal temperatur i ett bergrum är 90oC [8].
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Figur 7 Schematisk skiss över ett bergrum.

Det går även att anlägga nya bergrum vilka får de egenskaper som passar bäst för att användas som
säsongsvärmelager; geografisk placering, storlek, utformning samt värmetekniska egenskaper. Att
anlägga nya bergrum bör däremot vara dyrare än att återbruka befintliga [9].
Vid prövningen av återbruk av befintliga bergrum bör hänsyn tas till att de kan vara placerade för
nära marknivån, som kan försvåra växligheten [4].

3.2 Berg- och marklager
I berg- och marklager används marken och berget som lagringsmedium. Värmetransport till och från
lagret sker med vatten [6]. Volymen för ett berg- och marklager blir i regel större i jämförelse med ett
vattenlager, vid samma energimängd, då värmekapaciteten är lägre i berg och mark än för vatten [9].
3.2.1 Akvifär
Akvifärer, även kallat grundvattenmagasin, utgörs av porös mark eller bergformationer där
grundvatten samlas. Akvifärer är naturligt förekommande i hela landet. Den vanligaste typen i
Sverige består mestadels av grus och sand, och är så kallade öppna akvifärer. Vattenståndet i dessa
akvifärer är identisk med grundvattennivåerna i närområdet, eftersom det råder atmosfärstryck. I
Sverige återfinns även slutna akvifärer. Dessa förekommer främst i områden med mycket
sedimentära bergarter som sand- och kalksten. Ett tätt ovanpåliggande lager av exempelvis lera
trycksätter den slutna akvifären [8].
Båda typerna av lager lämpar sig för lagring av värme. För säsongsvärmelagring är dock de öppna
akvifärerna lämpligast [8]. Grundvattnet håller en temperatur på cirka 6 – 9 oC. En akvifär innehåller
en eller flera brunnar där värmen pumpas ner för att ladda lagret eller pumpas upp för urladdning.
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Figur 8 Schematisk skiss över en akvifär.

Figur 8 visar principen för en akvifär. I den vänstra brunnen pumpas varmt vatten ner för att ladda
akvifären. Samtidigt pumpas kallt vatten upp i den högra brunnen, vilket skulle kunna utnyttjas för
kylning. Förloppet sker omvänt vid värmeuttag från akvifären [12].
Mängden vatten i en akvifär är cirka 25 % av lagrets volym [13]. Akvifärlagring lämpar sig bäst för låga
temperaturer, 20 – 50 ⁰ C. Det har gjorts försök med högtemperaturlager i Tyskland med konstgjorda
akvifärer med en avgränsad vattenvolym. Försöken visar osäkerhet i hur hög temperatur som skulle
erhållas med en naturlig akvifär [6].
Energiförlusterna som råder i en akvifär består av värmeledning från lagret till den omkringliggande
marken och förluster i form av att ytvatten kommer ner i lagret och kyler ner akvifären [12]. Om
atmosfärstryck råder kan ytvattnet dessutom tvinga ut det befintliga uppvärmda vattnet ur akvifären.
Grundvattenflödet i lagret bör vara lågt för att värmeledningen ska minimeras. För att begränsa
värmeförlusternas inverkan på lagret bör volymen vara i storleksordning 1 000 000 m3 [8]. Fördelen
med att använda en akvifär som värmelager är de låga driftkostnaderna. Nackdelen är kravet på
lämpliga markförhållanden, vilket kräver undersökning av marken [14].
3.2.2 Borrhålslager
Ett borrhålslager kan liknas vid en stor värmeväxlare där värmen växlar mellan en vätska och
berget/jorden [6]. Djupa hål borras ner i marken och rör installeras i hålen. När värmen ska lagras
cirkuleras varmt vatten genom rören så att berget runt om tar upp värmen. Maximal
laddningstemperatur är cirka 80oC [15]. Vid urladdning sker förloppet omvänt, det vill säga kallt
vatten cirkulerar genom rören och värms upp av det uppvärmda berget [9]. Uttagstemperaturen
kommer att bli lägre än laddningstemperaturen. Principen för borrhålslager ses i Figur 9.
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Figur 9 Schematisk skiss över ett borrhålslager.

Det finns öppna och slutna cirkulationssystem. I det öppna cirkulationssystemet blandas
cirkulationsvattnet med berget och grundvattnet. Detta kan vara en nackdel då det måste säkerställa
att vattnet måste vara tillräckligt rent när det pumpas upp genom ventiler och värmeväxlare.
Fördelen med det öppna systemet är att värmeöverföringsförmågan till lagret blir bättre [15]. Trycket
från grundvattnet bör vara högre än borrhålssystemets nivå för att säkerställa att det varma vattnet
inte trycks ut ur lagret [9]. I det slutna cirkulationssystemet lämnar värmebäraren inte rören. Detta
system kan användas i alla markförhållanden. En fördel är att systemet kan utformas bättre,
exempelvis genom användning av ett tillförselrör och tre returrör [15]. Nackdelen är att
värmeöverföringsförmågan försämras med de slutna rören [9]. Lagrets volym motsvarar den
uppvärmda markvolymen [11]. Hur många borrhål som krävs, hur djupa de ska vara och vilket
avstånd det ska vara mellan hålen är beroende på hur stor lagrets kapacitet ska vara, hur geologin ser
ut i området och bergets termiska egenskaper [16].

4 Halmstads förutsättningar
Ingående delar är Halmstad Energi och Miljö AB´s fjärrvärmenät samt spillvärmekällan i form av
Höganäs Halmstadverken.

4.1 Halmstads Energi och Miljö AB
Halmstad kommuns lokala energi- och avfallsbolag ”Halmstads Energi och Miljö AB” ansvarar för de
kommunala fjärrvärme- och fjärrkylenäten. Cirka 4 000 fjärrvärmeabonnemang är anslutna till
systemet med ett värmebehov på 600 GWh [17]. Nettoomsättningen för fjärrvärme låg år 2011 på
220 miljoner kronor och för fjärrkyla på 8 miljoner kronor [18].
I kapitel 4.1.1 till 4.1.2 följer en beskrivning av näten; fjärrkylenätet i korthet samt fjärrvärmenätet i
detalj.
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4.1.1 Fjärrkyla
Arbetet med att införa fjärrkylenätet i Halmstad påbörjades i maj 2011 [19]. Ett år senare inleddes
leveransen av fjärrkyla i centrum. De långsiktiga målen är att förse samtliga fastigheter i centrum
med fjärrkyla. Kunderna är i första hand de som har extra behov av kylning sommartid, exempelvis
kontor, sjukhus, livsmedelskyla och serverrum.
Kylan produceras på fyra sätt:





Med fjärrvärme, så kallad absorptionskyla.
Med kall uteluft som kyler vattnet i ett kyltorn, frikyla.
Med en kompressorkylmaskin som producerar kyla.
Med vattnet från Nissan4, frikyla.

4.1.2 Fjärrvärme
I Halmstad har fjärrvärme utnyttjats sedan 1980. Nätet är väl utbyggt i kommunen och utökas hela
tiden med nya områden. Den geografiska utbredningen av nätet visas i Figur 10. I nuläget produceras
värmen i fjärrvärmenätet på tre platser; Kristinehed, Oceanen (placerad i hamnområdet) och
Bäckagård.

Kristinehed

Bäckagård
Oceanen

Figur 10 Halmstads fjärrvärmenät 2012. Hämtat från hemsidan med tillstånd av företaget [19].

4.1.2.1 Kraftvärmeverket i Kristinehed
Anläggningen har tre pannor (P1-P3) och producerar 60 MW värme och 9 MW el.
Pannorna eldas med hushållsavfall från i första hand Halmstad [20]. Pannorna P1 och P2 är
rostereldade ugnar5 med rökgasåtervinning. P1 och P2 finns i den äldre delen av anläggningen och
uppgraderades senast under åren 2004-2005.
År 2003 togs panna 3 i drift. Den består av en rostereldad ugn och har sedan år 2008
rökgasåtervinning. P3 har även en ångturbin som producerar el [20].
Anläggningen i Kristinehed är en av nätets baslastanläggningar och står för cirka 70 % av den
producerade värmen i Halmstad [20].
4
5

Nissan är den å som rinner genom staden. Se http://nissansvanner.se för mer information.
För mer information om rostereldade ugnar, se bilaga 1.
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4.1.2.2 Kraftvärmeverket i hamnområdet, Oceanen
Verkets fem pannor (P1-P5) kan producera 130 MW värme och 3,2 MW el.
Tre av pannorna, P1-P3, eldas med fossila bränslen. Främst används naturgas, men det går även att
elda med olja [21]. Fördelen är snabba start- och stoppförlopp, vilket enligt tidigare resonemang är
en förutsättning vid tillfälliga topplaster i fjärrvärmenätet, se kapitel 2. Dessa pannor är
spetslastanläggningar.
Ytterligare två pannor, P4-P5, används i anläggningen. Panna 4 är av typen bubblande fluidiserande
bädd6 och eldas med flis. Ur rökgaserna utvinns värme genom kondensering.
Panna 5 är en rostereldad ångpanna, vilket innebär att den producerar både värme och el. Även
denna eldas med flis och har rökgaskondensering. P4 och P5 ingår i baslastanläggningarna.
Anläggningen Oceanen används då baslastanläggningen på Kristinehed inte räcker till. Pannorna 4-5
används i första hand. De startas och stoppas med hjälp av ett system som tar hänsyn till bland annat
väderprognoser och statistik. Panna 1-3 används vid spetslaster.
Anläggningen är ansluten till en ackumulatortank,
som kan lagra 150 MWh värme och ta ut 25 MW
effekt. Energin motsvarar 3 000 m3 vatten och
räcker till uppvärmning av 9 småhus7 under ett helt
år. Ackumulatortanken används för att jämna ut
topparna som uppstår under ett dygn eller veckovis.
4.1.2.3 Kraftvärmeverket i Bäckagård
Bäckagård har två pannor (P1-P2) som kan
producera 15 MW värme var. Pannorna eldas med
bioolja och ingår i spetslastanläggningarna.
En sammanfattning av värmeverkens funktion ses i
Figur 11.

Spetslast
"Bäckagård"
"Oceanen P1-P3"

Baslast
"Oceanen P4 -P5"
"Kristinehed P1-P3"
Figur 11 Uppdelning av anläggningarna.

4.1.2.4 Data på fjärrvärmeproduktionen
Figur 12 visar varaktighetsdiagrammet för HEM´s anläggningar. De fossila bränslena står för 3 % av
produktionen. All data utgår från år 2012. Diagrammet och Tabell 1 visar Pilkington som
spillvärmekälla. Företaget är en lokal industri som tillverkar fönsterglas och produktionens spillvärme
utnyttjades i Halmstad fjärrvärmenät, men efter nedläggning av fabriken vid årsskiftet 2012/2013,
levereras inte spillvärme längre. Detta innebär att HEM behöver förändra fördelningen av
värmeproduktionen mellan värmeverken för att kompensera minskningen i fjärrvärmenätet och att
varaktighetsdiagrammet ser annorlunda ut från år 2013.

6
7

För mer information om bubblande fluidiserande bäddar, se bilaga 2.
Ett normalt småhus använder i snitt 17 300 kWh för uppvärmning och varmvatten [38].
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Figur 12 Varaktighetsdiagram för HEM [17].

Ett varaktighetsdiagram används för att få reda på vilka produktionsanläggningar som behövs i ett
fjärrvärmesystem då det lätt går att se hur ofta en effektnivå överskrids. Datan hämtas från
belastningsdiagram som visar värmeeffekterna i en löpande tidsaxel, vilket gör det svårt att få ut den
information som önskas. I ett varaktighetsdiagram grupperas värmeeffekterna istället in i
storleksordning, med den högsta effekten först. Den totala värmemängd som används och som
måste produceras är den ytan som skapas under kurvan. Fördelen med ett varaktighetsdiagram är
att det går att utläsa hur lång varaktighetstid varje effektnivå har under ett år och med hjälp av det
bestämma varje produktionsanläggnings utnyttjningsgrad och drifttid [2, pp. 56-57].
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Tabell 1 visar data på HEM´s produktion av värme år 2012. Grunddata från HEM ger inga specifika
uppgifter på produktion och drifttid från Bäckagård, utan den är redovisad under Oceanen P1 och P2.
Eleffekten redovisas för att få en uppfattning om vilka värmeverk som producerar el.
Tabell 1 Data på HEM´s produktion 2012. Understrukna siffror är rökgaskondensering [17].

Panna

Kristinehed P1
Kristinehed P2
Kristinehed P3
Pilkington
Oceanen P1
Oceanen P2
Oceanen P3
Oceanen P4
Oceanen P5
Bäckagård***

Totalt

Max
Värmeeffekt
[MW]
13 + 1**
13 + 1
33 + 9
5
25
25
25
25+7,5
14,5 +5
30

Max
Eleffekt
[MW]

232

12,2

9

3,2

Producerad värme
(inkl förluster)
[GWh]
102
102
260 + 45
23
8,5
8,5
3,2
20
68
-

Drifttid*
2012
[Timmar]
8760
8 760
7 900
4 950
150
150
2 450
950
5 500
-

656

* Total drifttid. Observera att respektive panna kan gå med olika effekt vid olika tider, vilket innebär att det inte går att
multiplicera max värmeeffekt och drifttiden för att få producerad värme.
** Rökgaskondenseringen är gemensam för P1 och P2 och totalt 2 MW. Redovisas som 1 MW på respektive panna.
*** Bäckagårds produktion och drifttid ingår i Oceanen P1-P2.

Tabell 2 visar data från Tabell 1, fördelat på produktionsställe samt fördelat på fossilt respektive bioproducerad värme.
Tabell 2 Datan från Tabell 1 fördelad på verk och bio/fossilt bränsle.

Kristinehed
Oceanen
Pilkington
Bäckagård*
Avfall + bio + spill**
Fossilt

Max
Värmeeffekt
[MW]
70
127
5
30

Producerad värme
(inkl förluster)
[GWh]
509 (77 %)
124 (19 %)
23 (4 %)
-

157
75

636 (97 %)
20 (3 %)

*Bäckagårds produktion ingår i Oceanen.
** År 2012 användes spillvärme från Pilkington.
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4.2 Höganäs Halmstadverken
Halmstadverken är ett företag i stålbranschen. Slutprodukten är
järnpulver, som bland annat används inom fordonsindustrin för att pressa
delar till motorn. Se exempel i Figur 13. Pulvret används även som
järnberikning av livsmedel och till knivens egg [22].
För att producera järnpulvret smälts stålskrot i en ljusbågsugn. Smältan
Figur 13 Produkt som är
genomgår därefter en process som kallas för atomisering, där det
pressad av järnpulver.
besprutas med vatten under stort tryck och sönderfaller till järnpulver
blandat med vatten, kallad slurry. Efter atomisering filtreras och torkas slurryn från vatten tills ett
helt torrt järnpulver erhålls [23].
4.2.1 Återvinning av energi
Processerna i ett stålverk är väldigt el-intensiva. Sankey-diagrammet i Figur 14 kommer från
företagets energikartläggning som genomfördes år 2009 och visar energiflödet över ljusbågsugnen.
Diagrammet visar de specifika energiflödena i kWh/ton skrot. För att få absoluta värden,
multipliceras energiflödet med den totala mängden smält skrot, som på Halmstadverken är cirka
200 000 ton per år [22]. Processen i ljusbågsugnen kräver temperaturer motsvarande järnets
smältpunkt, 1 530 oC [24].
Ett kylsystem ser till att ugnen och övriga komponenter inte smälter på grund av den höga
temperaturen. Kylningen bidrar inte till huvudprocessen, utan kan ses som energiförluster. Sankeydiagrammet visar att ljusbågsugnen smälter stål genom användning av bland annat 538 kWh el per
ton skrot och producerar 397 kWh smält stål per ton skrot. Övriga biprodukter kan ses som
energiförluster.

Figur 14 Sankey-diagram över ljusbågsugnes energiflöden på Höganäs Halmstadverken [25].

Med tanke på att stora energiflöden kyls bort, finns det stor potential att återvinna dessa flöden till
användbar energi. De energiflöden som är intressanta att återvinna är kylvatten/värmeförluster samt
rökgaser.
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4.2.1.1 Återvinning av kylvatten/värmeförluster
Verket har två vattenkylsystem, ett för ljusbågsugnen och ett för atomiseringstanken, som skulle
kunna användas som spillvärmekälla. Temperaturerna för de båda kylkretsarna är 35 – 40 oC
respektive 60 – 70 oC [23]. Vid anslutning till framledningen i ett fjärrvärmenät bör temperaturen
uppnå minst 100 oC, vilket innebär att kylvattnet måste värmas för att kunna utnyttjas.
4.2.1.2 Återvinning av rökgaserna
Energiflödet från rökgaserna är 282 kWh/ton skrot och den högsta temperaturen som rökgaserna
uppnår är cirka 1 000 oC vid ljusbågsugnen.
Rökgaserna behöver renas innan de släpps ut i atmosfären. Reningsprocessen, som består av cyklon,
gnistfälla och filteranläggning, kan bearbeta rökgaser med maximal temperatur 130 oC [25]. Detta
innebär att rökgaserna kyls ner innan de når reningsprocessen. Skulle kylningen ersättas med
värmeväxlare, erhålls möjligheten att återvinna värme ur rökgaserna med tillräckligt hög temperatur
för att ansluta till framledningen i fjärrvärmenätet.
4.2.2 Drift av anläggningen
En laddning med skrot tar 50 minuter att smälta i ljusbågsugnen. Smältan tappas sedan i en skänk för
vidare bearbetning där resultatet blir järnpulver. Det tar 10 minuter att tappa ur smältan och
förbereda en ny omgång skrot i ljusbågsugnen, vilket innebär att en ”smältcykel” tar 60 minuter.
Höganäs Halmstadverken har produktionsstopp fyra veckor per år, fördelat på tre veckor under
sommaren och en vecka under jul för att genomföra service och underhåll [22].

5 Förutsättningar för val av lagringsmetod
Denna avdelning skall ta fram de egenskaper som ställs på ett säsongsvärmelager. Dessa används i
nästa kapitel för att ta fram de lämpligaste lagringsmetoderna för Halmstads förutsättningar.

5.1 Temperaturkrav
För att underlätta inmatning från spillvärmekällan till fjärrvärmenätet skall temperaturen från
spillvärmen helst matcha den temperatur som fjärrvärmevattnets primära flöden har. Detta för att
undvika att behöva dra en ny fjärrvärmeledning till en närliggande produktionsanläggning för höjning
av temperatur [4]. Se resonemang i kapitel 2.3.2.
Ett säsongsvärmelagers maximala temperatur beror på vilken lagringsmetod som kommer att
användas. Om lagret inte uppfyller framledningstemperaturen i fjärrvärmenätet, krävs en ledning till
någon av nätets produktionsanläggningar för höjning till önskad temperatur. Det är ändå till fördel
om temperaturen från lagret är så hög som möjligt, då det krävs en mindre temperaturhöjning av
produktionsanläggningen [4].

5.2 Avstånd mellan lager och fjärrvärmenät
Med ökat avstånd mellan fjärrvärmenät och säsongsvärmelagret följer större kostnader för
ledningsdragning samt större värmeförluster. Ju kortare avstånd, desto mindre kostnader och lägre
andel värmeförluster.
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5.3 Lagring av energi
Säsongsvärmelagret är tänkt att ersätta delar av fjärrvärmenätets produktionsanläggningar. Den
mängd energi som produceras, skall kunna lagras i säsongsvärmelagret. Ju mer energi som skall
lagras, desto större volym krävs. Beräkningen utgår ifrån formeln
(1)
där
Q = energi i kJ.
V = volym i m3.
ρ = densitet i kg/m3.
cp = specifika värmevärdet i kJ/kg* oC.
Tv = den varma temperaturen i oC.
Tk = den kalla temperaturen i oC.

5.4 Utnyttjningstid
De ersatta spetslastanläggningarna körs med ett antal osammanhängande timmar varje år och med
varierande effekt. Säsongsvärmelagret skall kunna leverera hett vatten under hela den period som
spetslastanläggningarna utnyttjas samt kunna leverera samma effekt som värmebehovet kräver.
Utnyttjningstiden blir den tid som säsongsvärmelagret kan leverera varmt vatten med maximal
effekt.
Detta innebär i praktiken att systemet skall stödja ett tillräckligt högt volymflöde under tillräckligt
lång tid med rätt framledningstemperatur. Rördiametern på ledningarna till/från lagret måste
dimensioneras utifrån massflödet. Beräkningarna utgår från formlerna
̇

(2)

och
̇

(3)
̇

(4)

där
P = effekt i W.
̇ volymflöde i m3/s.
A = rörets area i m.
v = vattnets hastighet i m/s.
d = rörets diameter i m.
 = utnyttjningstid i s.
Pmax =maximala effekten i W.
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5.5 Värmeförluster
Det kommer alltid att uppstå värmeförluster från säsongsvärmelagret och distributionsledningarna.
Värmeförlusterna från lagret beräknas som konduktionsförluster genom ytan med formeln
̇

(5)

där
̇

effekt i W.
 = materialets värmekonduktivitet i W/m*oC.
A = materialets yta i m2.
d = materialets tjocklek i m.
Värmeförluster från väggar försummas med tanke på att
de kan ses som värmeväxlare. Lagret kommer att värma
upp omgivande mark, som växlar tillbaka värmen när
lagrets temperatur blir lägre än marken [26]. I Figur 15
visar den övre pilen att vattnet är varmare än marken,
vilket gör att värmen transporteras till marken och tvärt
om i den nedre pilen.
Figur 15 Skiss över värmeöverföring mellan

Specifika värmeförluster från distributionsledningarna fås lager och mark.
från tillverkare i W/m [5]. Den totala värmeförlusten
erhålls genom att multiplicera den specifika värmeförlusten med ledningslängden.

5.6 Ekonomi
Den eventuella ekonomiska vinningen som genereras av att ersätta spetslastanläggningarna i
fjärrvärmesystemet redovisas i förhållande till investeringskostnaderna för säsongsvärmelagret. Med
data från HEM beräknas bränslekostnader för ersatta spetslastanläggningar. Övriga kostnader för
anläggningarna, såsom underhåll, personal och elektricitet för rökgasfläktar, är försumbara.
Balansräkningen blir positiv om årliga bränslekostnader överstiger årliga låne- och driftskostnader för
säsongsvärmelagret.
Kostnaderna för säsongsvärmelagret är främst anläggningskostnaderna av lager och rördragning. För
dessa kostnader kommer en annuitetsberäkning att utföras med formlerna
(6)
(7)
där
k = annuitetskonstanten.
p = kalkylränta i %.
n = ekonomisk livslängd i år.
A = annuitet, d.v.s. årskostnad i kr/år.
I = investeringskostnad.
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6 Resultat
Resultatdelen kommer att inledas med beräkningar av spillvärmeeffekten. Därefter utses de
lagringsmetoder som kan vara aktuella med hänsyn till Halmstads förutsättningar. I slutet genomförs
detaljerade beräkningar och optimering av systemet för att få bästa ekonomiska och tekniska villkor.

6.1 Spillvärme från Höganäs Halmstadverken
Stålverket har i dagsläget ingen återvinning av spillvärme som skulle kunna användas i
fjärrvärmenätet. Denna rapport kommer inte att ge konkreta förslag på tekniklösning för att
återvinna delar av stålframställningen, utan endast beräkna den potential som finns.
I kapitel 4.2.1 redovisades kylvatten och rökgaser som möjliga energiflöden att återvinna. Efter
samtal med personal som genomfört energikartläggning i fabriken, framkom rökgaserna som det
bästa alternativet för att producera spillvärme till fjärrvärmenätet [27]. Detta främst på grund av
tidigare erfarenheter från företaget och branschen.
De energiförluster som är aktuella att återvinna kan ses i Figur 14. Genom rökgaser går det teoretiskt
att återvinna 282 kWh/ton smält stål. Total energiförlust genom rökgaserna blir årligen
.
Den potential som finns i rökgaserna kan räknas ut med formel (2)
̇

.

Volymflödet i rökgaserna är 40 Nm3/s [25].
Vid ljusbågsugnen kan rökgasernas temperatur vara cirka 1 000 oC, men temperaturen sjunker
snabbt i rökgaskanalen. bedöms vara 400 oC då rökgasen når värmeväxlaren. Rökgasernas
temperatur bör sänkas till cirka 130 oC innan reningsprocessen, vilket innebär att är 130 oC. Detta
betyder att temperaturen sänks med 270 oC.
Densiteten för rökgasen är 1,3 kg/Nm3 [28]. Sammansättningen av rökgasen påverkar den specifika
värmekapaciteten, cp. Med tanke på att det inte går att veta sammansättningen utan mätningar,
används lufts specifika värmekapacitet vid beräkningarna. cp beror även på gasens temperatur och
tryck. Med tanke på den stora temperaturskillnaden, beräknas medelvärdet mellan 400 oC och 100
o
C. Medelvärdet på den specifika värmekapaciteten för luft är 1 040 J/kg*oC [24].
En metod att återvinna rökgaserna är att använda värmeväxlare. En schematisk skiss visas i Figur 16.
Värmeväxlaren är en motströmsvärmeväxlare där rökgasen och spillvärmevattnet inte kommer i
kontakt med varandra. På rökgassidan kyls gasen från 400 oC till 130 oC med volymflödet 40 Nm3/s 8.
Den energi som finns i rökgaskylningen, värmer upp spillvärmevattnet till önskad temperatur. Dock
kan spillvärmevattnets temperatur aldrig bli högre än rökgasens varma temperatur.

8

3

0

Nm , normalkubikmeter är enheten för en gas volym vid ett specifikt tillstånd, 0 C och atmosfärstryck [39].
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Figur 16 Schematisk skiss över rökgasvärmeväxlare.

Effekten på rökgassidan blir
̇

.

I en värmeväxlare blir effekten lika stor på primär- och sekundärsidan, som i detta fall jämförs med
rökgassida respektive spillvärmevattensida. Detta innebär att spillvärmeeffekten från Höganäs
Halmstadverken är 15 MW. Spillvärmevattnets temperatur bedöms uppnå 120 OC, vilket leder till ett
vattenflöde
̇
̇

.

6.2 Val av lagringsmetoder
Utifrån de egenskaper som tagits fram i kapitel 5, väljs lagringsmetoder som uppfyller kraven i
Halmstads fjärrvärmenät.
6.2.1 Temperaturkrav
I Halmstad är framledningstemperaturen 100oC på sommaren respektive 120 oC på vintern. Bland de
lagringsmetoder som tagits upp i kapitel 3, finns inget som kan nå upp till framledningstemperaturen.
Med resonemanget i kapitel 5.1 bör lagringsmetoden stödja så hög temperatur som möjligt, vilket
innebär att följande metoder är lämpliga:




Groplager.
Stål- eller betongtank.
Bergrum.

De övriga lagermetoderna kommer inte att kunna användas i Halmstad.
6.2.2 Avstånd mellan lager och fjärrvärmenät
Det finns inga bergrum i närheten av Halmstad. De närmaste ligger enligt Fortifikationsverket 90 km
från Halmstad [29].
Groplager och stål- eller betongtank är flexibla i sin placering, vilket innebär att de lämpar sig i
Halmstad.
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6.2.3 Beräkningar
I den fortsatta analysen av lämpliga lagringsmetoder behöver beräkningar genomföras för att
bestämma storleken på säsongsvärmelagret. Beräkningarna är gjorda med hjälp av Microsoft Excel.
Bilaga 3 visar exempel på uppställning i Excel. Förutsättningarna för beräkningarna är:







Lagrets energi sparas genom varmt vatten.
Temperaturskillnaderna mellan varm och kall temperatur är cirka 50 oC.
Specifikt värmevärde för vatten är 4,188 kJ/kg* oC (medelvärde mellan 90/40 oC).
Densitet för vatten är 978,8 kg/m3 (medelvärde mellan 90/40 oC).
Egenskaper på bland annat vattnet är hämtade ur datagram [24].
Vattnets hastighet i ledningarna är 2 m/s.

Beräkningarna utgår från två indelningar av produktionsanläggningarna. Det första alternativet
ersätter den fossila användningen och kallas ”Fossil” (Oceanen P1-P3). Det andra alternativet
ersätter Oceanens pannor P1, P2, P3 samt P4 och kallas ”P1-P4”, vilket innebär ersättning av både
fossila bränslen och biobränslen.

FOSSIL

P1 – P4

6.2.3.1 Lagring av energi
Med hjälp av formel (1) räknas den volym ut som krävs för att kunna lagra den producerade energin i
alternativen ”Fossil” och ”P1-P4”. Ur varaktighetsdiagrammet i Figur 12 kan den producerade energin
utläsas. För att få ett mer exakt värde, används grunddata som erhållits från Halmstad Energi och
Miljö AB. Avläsning i grunddata ger 20 GWh för ”Fossil” och 40 GWh för ”P1 – P4” [17].
Uträkning av volymen:

Förtydligande: I grunddata erhålls Q i GWh (20 respektive 40), vilket behöver räknas om till Joule. 1
kWh = 3,6 * 106 J.
Det är inte rimligt att konstruera en stål- eller betongtank för dessa volymer. Den största befintliga
ståltanken i Sverige rymmer cirka 50 000 m3 [6]. Fortsatta beräkningar genomförs därför endast på
groplager.
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6.2.3.2 Utnyttjningstid
Ur grunddata från varaktighetsdiagrammet fås maxeffekten 62 MW för ”Fossil” samt 95 MW för ”P1P4”.
Med hjälp av formel (2) räknas först volymflödet ut, som används för att ta fram utnyttjningstiden.
̇
̇

̇
Utnyttjningstiden tas fram med formel (4).
̇
̇
Detta betyder att det tar 13 respektive 18 dagar innan all energi i säsongsvärmelagret är utnyttjad vid
maximal effekt.
6.2.3.3 Värmeförluster
Locket isoleras med skivmaterial som består av plastfoam med värmekonduktiviteten  = 0,04
W/m*oC. Tjockleken på skivorna, d = 0,24 m. Värmeförlusten är också beroende av temperaturerna i
lagret och i luften. Lagrets temperatur, , antas alltid vara 90 oC vid ytan. Medeltemperaturen i
Halmstad för år 2012 var 7,6 oC [30]. Ytan tas fram med hjälp av formeln
(8)
Figur 17 visar en beräkningsskiss där beteckningarna betyder
A1 = bottens area i m2,
A2 = lockets area i m2,
h = gropens höjd.
Med tanke på att endast volymen är känd, måste
ytan tas fram genom prövning av olika
sidlängder. För att förenkla beräkningen, sätts
sidorna lika stora, d.v.s. areorna A1 och A2 är
kvadrater. Formeln läggs in i Microsoft Excel och
ytorna tas fram genom att ändra på sidorna tills
rätt volym erhålls. Höjden sätts till 20 meter.
Figur 17 Beräkningsskiss över groplager.
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Volymerna för respektive alternativ är uträknat i kapitel 6.2.3.1:

.
Lockets area tas fram genom prövning. Resultatet blev:

Värmeförlusterna från locket beräknas med formel (5) till
̇
̇
Värmeförluster från resterande ytor i groplagret försummas enligt resonemang i kapitel 5.5.
Värmeförlusterna från distributionsledningarna beräknas med hjälp av data från tillverkaren
Powerpipe [5]. I företagets katalog fås specifika värmeförlusten i W/m för respektive rördimension.
Utdrag ur katalogen finns i bilaga 5.
Inledningsvis måste rördimensionerna till/från lagret räknas ut med formel (3). Hastigheten i rören,
sätts till 2 m/s [4].
̇
̇

√

√

̇

̇

√

√

Rördimensionerna styr vilken typ av rör som kan användas. Dubbelrör finns i rördiametrar upp till
200 mm, vilket innebär att enkelrör måste utnyttjas.
Katalogen ger följande ledningsvärmeförluster (se bilaga 5):



”Fossil” använder sig av enkelrör, Serie 1, med DN500 – 82,2 W/m.
”P1-P4” använder sig av enkelrör, Serie 1, med DN600 – 109,8 W/m.

I kapitel 6.4.2 har en geografisk plats utsetts för groplagret. Mätning på karta ger en ledningslängd på
4 km. I Tabell 3 sammanfattas alla värmeförlustberäkningar.
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Tabell 3 Värmeförlustberäkningar.

Yta
Ledningsdimension
Ledningslängd
Ledningsvärmeförluster

"Fossil"
27 600 m2
DN 500
4 000 m
82,2 W/m

"P1-P4"
48 900 m2
DN 600
4 000 m
109,8 W/m

Värmeförlust lock
Värmeförlust ledningar

0,4 MW
0,3 MW

0,7 MW
0,4 MW

Total värmeförlust

0,7 MW

1,1 MW

6.3 Optimering av groplagrets storlek
I Tabell 4 sammanfattas genomförda beräkningar. Utnyttjningstiden för säsongsvärmelagret blev för
de olika alternativen 13 respektive 18 dygn. Detta skall jämföras med drifttiden för värmeverken som
skall ersättas. Enligt varaktighetsdiagrammet i Figur 12 var drifttiden 102 dygn för ”Fossil” och 133
dygn för ”P1-P4” år 2012.
Tabell 4 Sammanfattning av beräkningar.

Egenskap
Temperaturkrav
Energimängd
Effekt
Volym med tanke på energibehov
Utnyttjningstid säsongsvärmelager
Spillvärmens temperatur
Spillvärmeeffekt
Total värmeförlust

Alternativ ”Fossil”
90 – 40 oC
20 GWh
62 MW
351 000 m3
13 dygn

Alternativ ”P1-P4”
90 – 40 oC
40 GWh
95 MW
706 000 m3
18 dygn

120 oC
15 MW
0,7 MW

120 oC
15 MW
1,1 MW

Denna jämförelse är baserad på antagandet att det alltid levereras maxeffekt under en
sammanhängande period, vilket inte är fallet i verkligheten. Tabell 5 visar de första 350 timmarna i
varaktighetsdatan från Halmstad Energi och Miljö AB. Exempelvis avläses att under 50 timmar
levererade Oceanen 94,6 MW (37,1 + 25 + 32,5). Beskrivning av varaktighetsdiagram finns i kapitel
4.1.2.4.
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Tabell 5 Varaktighetsdata från HEM [17].

Timmar

Oceanen P1-P2
[MW]

Oceanen P3
[MW]

Oceanen P4
[MW]

50
100
150
200
250
300
350

37,1
23,8
14,4
6,8
0,0
0,0
0,0

25,0
25,0
25,0
25,0
10,9
10,6
10,4

32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
29,7
24,9

Maxeffekten är avläst till 62 MW för ”Fossil” (Oceanen P1-P3) i varaktighetsdiagrammet. I Tabell 5
utläses att maxeffekten endast utnyttjas de första 50 timmarna, för att succesivt sjunka. Oceanen P1P2 användes i 200 timmar år 2012.
I kapitel 6.3.1 till 6.3.6 genomförs optimering av säsongsvärmelagrets storlek med hänsyn till
utgångsstorlek och spillvärmeeffekt. Simuleringarna baseras på kontinuerlig laddning från Höganäs
Halmstadverken. I kapitel 4.2.2 beskrivs verklig drifttid för stålverket, vilket innebär 3 veckors
produktionsstopp under sommaren och en veckas stopp på vintern. Produktionsstoppet under
sommarveckorna påverkar inte lagrets egenskaper nämnvärt då det inte finns tillräckligt stort
värmebehov för att utnyttja säsongsvärmelagret. Det veckolånga produktionsstoppet på vintern
klarar lagret av enligt beräkningar i kapitel 6.2.3.2 (klarar 13 dygn).
6.3.1 Utgångsläge ”Fossil”
Med hjälp av varaktighetsdata simuleras lagrets volym över tiden i Microsoft Excel. Figur 18 visar
resultatet av beräkningarna. Den blå linjen är utnyttjningstiden för lagret, inklusive verkligt
effektuttag enligt Tabell 5 och värmeförluster från lager och ledningar. Lagret klarar att förse
fjärrvärmenätet med 90-gradigt vatten i 58 dygn utan laddning från spillvärme eller värmeverk.
Drifttiden på ”Fossil” var 102 dygn, vilket innebär att utan kontinuerlig laddning från spillvärme
behöver volymen ökas för att kunna täcka hela värmebehovet.
Med laddning från spillvärme med 15 MW värmeeffekt, skulle förloppet bli enligt röd linje i Figur 18.
Volymen varmt vatten understiger aldrig 240 000 m3, vilket innebär att det finns potential att
optimera säsongsvärmelagret genom att sänka volymen.
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Figur 18 Utnyttjningstid för "Fossil".

6.3.2 Optimering av ”Fossil”
I Figur 19 visas en optimering av säsongsvärmelagret ”Fossil” som laddas med spillvärme
kontinuerligt, röd linje. En volymminskning från 351 000 m3 till 200 000 m3 är möjligt att genomföra,
vilket ger en besparing på 151 000 m3 i lagervolym. Då finns det även en marginal med 90 000 m3
varmt vatten kvar i lagret vid kurvans lägsta nivå.

Figur 19 Optimering av utnyttjningstid för "Fossil".

6.3.3 Känslighetsanalys av ”Fossil”
I kapitel 6.1 beräknades spillvärmeeffekten. Med tanke på att rapporten inte avser välja en specifik
rökgasvärmeväxlare, finns en osäkerhet i vilken verkningsgrad som kan uppnås. Utifrån den
beräknade effekten, genomförs en känslighetsanalys i syfte att visa hur stor spillvärmeeffekten minst
bör vara för att säsongsvärmelagret skall klara av att leverera den värmeeffekt som fjärrvärmenätet
kräver. Excel används för att komma fram till lägst möjliga spillvärmeeffekt.
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I Figur 20 visar röd linje urladdning från säsongsvärmelagret då spillvärmeeffekten sänkts från 15
MW till 7 MW. Det finns fortfarande en marginal med 90-gradigt vatten på 25 000 m3 vid lägsta
volym.

Figur 20 Känslighetsanalys av utnyttjningstid för "Fossil".

6.3.4 Utgångsläge ”P1-P4”
På motsvarande sätt som kapitel 6.3.1, genomförs en simulering av lagrets volym över tiden.
Beräkningarnas resultat visas i Figur 21. Den blå linjen är utnyttjningstiden för lagret, inklusive
verkligt effektuttag enligt Tabell 5 och värmeförluster från lager och ledningar. I 48 dygn klarar lagret
att leverera den värmeeffekt som fjärrvärmenätet kräver utan laddning från spillvärmekällan eller
värmeverk. Drifttiden för ”P1 – P4” var 133 dygn, vilket innebär att utan kontinuerlig laddning från
spillvärme behöver volymen ökas för att kunna täcka hela värmebehovet.
Med laddning från spillvärme med 15 MW värmeeffekt, skulle förloppet bli enligt röd linje i Figur 21.
Lägsta nivå för säsongsvärmelagret blir 290 000 m3, vilket indikerar att det går att sänka volymen då
laddning kan ske från spillvärme eller värmeverk.

Figur 21 Utnyttjningstid för "P1 - P4".
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6.3.5 Optimering av ”P1-P4”
I Figur 22 visar röd linje optimeringen av säsongsvärmelagret ”P1-P4”, som kontinuerligt laddas med
spillvärme. En volymminskning från 703 000 m3 till 550 000 m3 är möjligt att genomföra, en besparing
på 151 000 m3 i lagervolym. Då finns det även en marginal med 120 000 m3 varmt vatten kvar i lagret
vid kurvans lägsta nivå.

Figur 22 Optimering av utnyttjningstid för "P1 - P4".

6.3.6 Känslighetsanalys av ”P1-P4”
Även ”P1-P4” utsattes för en känslighetsanalys med spillvärmeeffekten. Figur 23 visar att ett
säsongsvärmelager på 550 000 m3 kan klara sänkning av spillvärmeeffekten till 10 MW och
fortfarande leverera varmt vatten.

Figur 23 Känslighetsanalys av utnyttjningstid för "P1 - P4".
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6.3.7 Varaktighetsdiagram
Figur 24 visar varaktighetsdiagrammet år 2012. Alternativet ”Fossil” har ersatt Oceanen P1-P3, vilket
innebär att produktionen från dessa tas bort och varaktighetsdiagrammet förändras till det i Figur 25.
På motsvarande sätt har ”P1-P4” ersatt Oceanen P1-P4 och visas i Figur 26.

Figur 24 Varaktighetsdiagram 2012 [17].

Figur 25 Varaktighetsdiagram "Fossil" [17].
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Figur 26 Varaktighetsdiagram "P1-P4" [17].

6.4 Ekonomiska beräkningar
Efter optimering av säsongsvärmelagrets volym följer ekonomiska beräkningar för att undersöka
eventuell vinst med ersättning av produktionsanläggningarna. Förutsättningar för de ekonomiska
beräkningarna är:










Specifika kostnader för bränslen:
o Olja 1000 kr/MWh.
o Naturgas 650 kr/MWh.
o Flis 235 kr/MWh [4].
Bränslemängder:
o Olja 3 180 MWh/år.
o Naturgas 16 679 MWh/år.
o Flis 20 500 MWh/år [17].
Specifik investeringskostnad för groplager är 250 kr/m3 [10].
Driftkostnad groplager är 1 % på årlig investeringskostnad [31].
Halmstad Energi och Miljö kalkylerar med en ekonomisk livslängd på 20 år med en ränta på
7 % [4].
Ledningskostnad 4 miljoner kr/km [4].
Avstånd mellan säsongsvärmelager och närmaste värmeverk är 4 km.

Annuitetskonstanten beräknas med formel (6) till
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Övriga ekonomiska beräkningar är gjorda i Microsoft Excel9 och redovisas i Tabell 6. De baseras på
formlerna

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Tabell 6 Sammanfattning av ekonomiska beräkningar. Payoff-tid avrundat till närmaste heltal. Övriga tal avrundade till
närmaste tusental.

Alternativ

"Fossil"
"Fossil"
optimerad
"P1-P4"
"P1-P4"
optimerad

Volym

Investeringskostnad

Årskostnad
lager

Årskostnad
bränsle

Payofftid

[SEK]
14 021 000

Årlig
ekonomisk
vinst
[SEK]
4 130 000

[m3]
351 000

[SEK]
103 750 000

[SEK]
9 891 000

200 000

66 000 000

6 292 000

14 021 000

7 729 000

9

703 000

179 096 000

16 905 000

18 845 000

1 940 000

257

550 000

153 500 000

14 489 000

18 845 000

4 356 000

35

[år]
25

Total vinst för kalkylperioden 20 år blir 88 miljoner SEK för ”Fossil”-alternativet. Detta beräknas med
formel (15) till

Med tanke på ”P1-P4”-alternativets 35-åriga återbetalningstid erhålls ingen vinst under kalkyltiden
på 20 år. Driftoptimeringarna medför en ökning av den årliga vinsten med 3,6 miljoner SEK för
”Fossil” och 2,4 miljoner SEK för ”P1-P4”. Payoff-tiden blir efter optimering 9 år för ”Fossil” och 35 år
för ”P1-P4”.
Den årliga ekonomiska vinsten behöver justeras med utgifter som är svåra att bedöma i dagsläget.
Vid ett eventuellt genomförande av projektet måste hänsyn tas till att vinstmarginalen minskas med:


9

Ersättning till Höganäs Halmstadverken för spillvärme.

Bilaga 4 visar exempel på uppställning i Excel.
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Kostnader för uppvärmning av säsongsvärmelagrets vatten från 90 oC till
framledningstemperatur via ett värmeverk.
Engångskostnad för vattenfyllning av groplagret.

6.4.1 Specifik energikostnad
Den specifika energikostnaden används som jämförande mått mellan bränslekostnader och
säsongsvärmelagrets kostnad. Bränslens specifika energikostnad blir:


”Fossil” (olja + naturgas) =



”P1 – P4” (olja + naturgas + flis) =

Säsongsvärmelagrets specifika energikostnad baseras på ekonomiska livslängden 20 år och att lagret
töms en gång per år. Beräkningar är gjorda på respektive alternativs utgångsläge och därefter på
optimerad volym.
Utgångsläge säsongsvärmelager (351 000 m3 respektive 703 000 m3):
”Fossil” =
”P1-P4” =
Efter optimering blir specifik energikostnad (200 000 m3 respektive 550 000 m3):
”Fossil” =
”P1-P4” =
De specifika energikostnaderna för bränsle och det optimala säsongsvärmelagret sammanställs i
Tabell 7.
Tabell 7 Sammanställning av specifika energikostnader.

Bränslekostnad
Säsongsvärmelagerkostnad

”Fossil”
[kr/MWh]
710

”P1-P4”
[kr/MWh]
470

320

360

6.4.2 Naturligt förekommande grop
Genom att utnyttja befintliga gropar i marken för lagring av varmt vatten skapas utrymme för
minskning av investeringskostnaden. Det kan exempelvis vara naturliga sänken eller stenbrott och
grustag. Inventering i Halmstad gav ett ställe som skulle kunna användas i detta syfte. Det är en
nedlagd grustäkt i närheten av Kårarp, se Figur 27. Avståndet till Kristineheds produktionsanläggning
mättes upp till 4 km. I Figur 28 visas ett foto över grustäkten.
Observera att det fortfarande kommer att krävas mark- och schaktarbeten samt diffusionstäta skikt.
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Grustäkt

Kristinehed
Figur 27 Karta över Norra Halmstad [32].

Figur 28 Foto på nedlagd grustäkt.

Besparingspotentialen med att utnyttja den befintliga gropen är framför allt utschaktning av mark
och bortförsel av jordmassa. Markytan uppskattas till 40 000 m2 och medelhöjden till 5 meter, vilket
innebär en volym på 200 000 m3. En bedömning är att det kostar 80 kr/m3 att schakta och
transportera bort massorna [33]. Detta innebär en minskning av schaktkostnaderna med upp till 16
miljoner kronor (200 000 * 80), vilket skulle öka den årliga ekonomiska vinsten med 1,5 miljoner
kronor. Den totala ekonomiska vinsten ökar med 2,9 miljoner SEK för varje minskning av
investeringskostnaden med 1 miljon SEK. Med hjälp av Excel beräknades ny payoff-tid samt den
totala vinsten för ”Fossil”-alternativet. Resultatet blev:



Payoff-tid 5 år (från 9 år).
Total vinst 135 miljoner SEK (från 88 miljoner SEK).

För ”P1-P4”-alternativet sänks payoff-tiden till 23 år, vilket fortfarande innebär utebliven vinst under
ekonomiska livslängden 20 år.
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6.5 Beräkning av miljöpåverkan
Genom att ersätta spetslastpannorna med säsongslagring av spillvärme, tas förbrukningen av fossila
bränslen och flis bort. Vilken miljövinst detta ger räknas ut i kilogram koldioxidekvivalenter [CO2 – ekv],
som är en gemensam måttenhet för utsläpp av växthusgaser. Den används för att sammanställa alla
växthusgasutsläpp i rökgaserna till en enhet [34].
De anläggningar som berörs av beräkningarna är de som skall ersättas med säsongsvärmelagret,
Oceanen P1 – P4. Av de fyra anläggningarna är det P1 – P3 som kommer ge en påverkan med
växthusgaser då de eldas med fossila bränslen. Panna P4 eldas med flis och ger inget bidrag av
växthusgaser.
CO2-ekvivalenterna räknas ut med formeln
(16)
där
E = CO2-ekvivalenter i g CO2 – ekv
= Bränslemängd i kWh
= Emissionsfaktor i g CO2 – ekv/kWh bränsle
Tabell 8 visar sammanställningen över miljöberäkningarna där den totala minskningen av
växthusgaser blir 4 400 ton koldioxidekvivalenter.
Tabell 8 Sammanställning miljöberäkningar.

Bränsle
Olja
Naturgas

Energi
[GWh]
3,2
17

Totalt

Emissionsfaktor CO2 – ekv
[g CO2 – ekv/kWh bränsle]
270 [35]
207 [35]

Utsläpp
[ton CO2 – ekv]
864
3 519
4 383

6.6 Erfarenheter groplager
Det finns installerade groplager i bland annat Danmark och Tyskland. I Marstal, Danmark, finns ett
groplager på 75 000 m3 anslutet till fjärrvärmenätet [36]. Vid seminariet i Marstal redovisade det
lokala fjärrvärmebolaget sina erfarenheter avseende byggandet och driften av groplagret. Lärdomar
som dragits sammanfattas nedan:


Vid konstruktion av gropen uppstod följande problem:
o Vid schaktarbeten försämrades släntstabiliteten vid kraftigt regnväder.
o Beroende på grundvattennivå kan tillfällig eller permanent behov av pumpning
uppstå. Detta förknippas med höga driftkostnader samt eventuella miljöeffekter då
grundvattennivån sänks. Exempelvis blev närboendes brunnar torrlagda.
o Det tog lång tid att fylla den färdiga gropen med färskvatten, upp till ett par
månader. Påfyllningen genomfördes på vinterhalvåret, vilket medförde problem med
isbildning på vattenytan.
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Släntarna i gropen schaktas så att de ligger ovanför marknivå, i Marstals fall 4 meter
ovan mark. Vinden var påtagligt starkare, vilket påverkade arbetet med
isoleringsskivorna.
Problem som uppstod vid drift av anläggningen:
o Regn samlas på locket. Detta kan påverka lockets hållfasthet och värmeförlusterna
genom locket. Problemet löstes med hjälp av tunga rör som samlar regnvattnet i
mitten av locket. Vattnet pumpas bort från lagret.
o Det skapas luftfickor under locket, vilket gör att locket reser sig. Lösningen är
avluftningsanordningar i locket.
Övriga lärdomar:
o Det kan uppstå läckage i den diffusionstäta gummimattan, antingen under
uppförande eller under drift. Det kan vara svårt att upptäcka och reparera, men det
bör finnas sätt för dykare att komma ner i vattnet. Det finns teknisk utrustning för att
detektera läckage genom det diffusionstäta skiktet. Mätutrustningen kan monteras i
tätskiktet vid uppförande av groplagret som ett tillval till systemet. Det finns även
mätutrustning som kan detektera läckor i efterhand.
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7 Diskussion
Resultatet visar att det går att ersätta delar av Halmstads fjärrvärmeleverans med ett
säsongsvärmelager och spillvärme från lokal industri. Rapporten skulle kunna vara till nytta även för
andra fjärrvärmenät, bara de specifika värdena ändras till lokala förutsättningar.
Fördelen med ett säsongsvärmelager i fjärrvärmesystemet laddat med spillvärme är många.
Energikostnaden för lagrets vatten som värms upp med överskottsenergi blir förhållandevis billig i
jämförelse med ett värmeverks bränslekostnad. En annan fördel är att effekttopparna utjämnas i
fjärrvärmesystemet, vilket gör att produktionsanläggningarna kan utnyttjas effektivare. Reducerad
drifttid av spetslastanläggningen kan medföra minskning av bränsle som både är dyrare och har
större miljöpåverkan än baslastanläggningens bränsle.
Vid optimeringen av lagerstorleken simuleras utnyttjningstiden för säsongsvärmelagret med hänsyn
till urladdning med maximal effekt samt laddning från spillvärmekällan. Simuleringarna bygger på
”worst case”-förutsättningar, då de utgår från varaktighetsdatan som sorterar värmeeffektbehovet i
storleksordning. Det innebär exempelvis att simuleringen tror att det största värmeeffektbehovet är
kontinuerligt i 50 timmar. I verkligheten är det största värmeeffektbehovet mer utspritt över tiden
och därmed hinner lagret laddas upp innan nästa topp uppstår. Dessutom påverkas simuleringen av
årets klimat samt spillvärmeleveransen.
Beräkningarna utgår från produktionsdata och klimat år 2012, vilket var ett varmare år än ett
normalår. De förenklade simuleringarna bygger på att samma förhållanden gäller under kommande
år. Blir kommande år kallare, ökar värmebehovet, vilket kräver mer resurser från ett
säsongsvärmelager och därmed visar simuleringarna ett felaktigt värde.
Simuleringarna tar varken hänsyn till Höganäs Halmstadverkens drift vid smältning av stålet eller
årets 4 veckor med produktionsstopp. Driftcykeln med 10 minuters uppehåll per 60 minuter samt
produktionsuppehållen gör att spillvärmeleveransen inte är kontinuerlig över året.
Med tanke på årsvariationen av klimatet samt spillvärmeleveransens avbrott, finns därför en
marginal vid optimeringen av respektive alternativ ”Fossil” och ”P1-P4”.
Den specifika energikostnaden kan påverkas genom att lagrets värmeeffekt töms så många gånger
som möjligt under ett år. Simuleringarna i resultatdelen bygger på att säsongsvärmelagret används
under den kalla delen av året för att möta det ökade värmebehovet. Lagret töms därmed en gång per
år. Ett sätt att öka nyttan av säsongsvärmelagret är att öka antalet in- och urladdningscykler,
exempelvis genom produktion av fjärrkyla under den varma delen av året. På så vis utnyttjas lagret
fler gånger per år och den specifika energikostnaden sänks.
Ett alternativ till ett stort värmelager är att dela upp det i flera mindre, som är utspridda där det finns
behov, exempelvis i nya bostadsområden. Det kan innebära att vattnet i lagret kan levereras till
förbrukare utan att behöva förvärmas. Det öppnar också upp möjligheten att ladda ett lager med
solvärme. Dessutom skulle fler lagringsmetoder bli aktuella, vilket ökar flexibiliteten.
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Ytterligare en möjlighet till att ladda säsongsvärmelagret är att använda baslastpannorna. Under de
varmare månaderna av året har de flesta kunderna endast tappvarmvattenbehov. Det innebär
teoretiskt att baslastanläggningarna kan sänka sin produktion. I flera fall vill fjärrvärmebolagen ändå
utnyttja produktionsanläggningarna för att producera el, vilket innebär att det också produceras
värme. Med hänsyn till att kunderna inte behöver värmen, måste den kylas bort. Istället skulle
värmen kunna utnyttjas till att ladda ett säsongsvärmelager.
I Halmstad är baslastdriften optimal och bedöms endast kunna bidra med liten andel uppladdning av
säsongsvärmelagret.
Rapporten undersöker i första hand möjligheten att ersätta befintliga spetslastanläggningar med
spillvärmeladdat säsongsvärmelager. Ytterligare tillämpning skulle kunna vara i ett skede då
fjärrvärmebolaget skall reinvestera i äldre spetslastanläggningar eller till och med projektera nya. I
dagsläget finns erfarenheter av säsongsvärmelagring i groplager i exempelvis Danmark och
spillvärmeutnyttjande från lokal industri i Sverige. Det finns dock, vad författarna vet, inga
erfarenheter av båda delarna i ett gemensamt fjärrvärmesystem. Det kan anses vara ett risktagande
att ta bort produktionsanläggningar (och därmed inte kunna möta hela värmebehovet) för att
ersättas med teknik som kanske inte är mogen för implementering. Systemet som föreslås i denna
rapport bedömer vi vara ett bra projekt för att erhålla erfarenheter och ett gyllene tillfälle att ligga i
framkanten för bättre resursutnyttjande när det gäller energi och miljö. Det kan även skapa intresse
och samarbeten med flertalet branscher och institut.
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8 Slutsatser
Det går att ersätta delar av Halmstad fjärrvärmenäts värmeproduktion med ett säsongsvärmelager
och få det ekonomiskt lönsamt. Groplager är den bästa lagringsmetoden på grund av den stora
volymen vatten som krävs för att ersätta produktionsanläggningarna samt att lagret stödjer en hög
temperatur i vattnet. Total årlig ekonomisk vinst blir 7,7 miljoner kronor vid ersättning av fossila
bränslen samt 4,4 miljoner kronor vid ersättning av fossila bränslen och biobränslen. Payoff-tiden blir
9 år respektive 35 år för motsvarande alternativ. I Halmstad kan alla koldioxidutsläpp från fossila
bränslen tas bort med ett säsongsvärmelager. Den totala miljövinsten i minskade växthusgasutsläpp
blir 4 400 ton koldioxidekvivalenter per år.
Det går därför att rekommendera en fördjupad studie där inblandade parter samarbetar i syfte att få
en så gynnsam lösning som möjligt.
I Halmstad finns möjlighet att använda sig av en grustäkt för ett groplager. Med tanke på det
minskade behovet av schaktning och markarbete, kommer både projekterings- och anläggningstiden
att kunna minska samt investeringskostnaden sänkas. För varje minskning av investeringskostnaden
med en miljon SEK, blir den totala ekonomiska vinsten 2,9 miljoner SEK större.
Framledningstemperaturen styr vilka temperaturer som lager och spillvärme minst måste ha. Det går
att ha lägre temperatur, men då måste vattnet värmas upp av ett värmeverk innan det skickas ut på
fjärrvärmenätet. Spillvärmen från Höganäs Halmstadverken bedöms komma upp i fjärrvärmenätets
framledningstemperatur på 120 oC. Ett groplager kan komma upp i cirka 90 oC, vilket innebär att det
krävs förvärmning i de fall framledningstemperaturen är högre. Detta medför att spillvärmekällan
kan anslutas direkt på fjärrvärmenätet medan säsongsvärmelagrets framledning måste dras till ett
värmeverk.
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Bilaga 1 – Beskrivning av rosterpanna
Rosterpannor används för fasta bränslen och består i princip av ett gjutjärnsgaller med smala
luftspalter, genom vilket förbränningsluften underifrån tillförs bränslet, som ligger ovanpå rosten.
Det finns olika typer av rosterugnar. En vanlig typ är rörlig snedrost som förklaras i texten nedan.

Figur 29 Rosterpanna. Foto: bioernergiportalen.se

Rosten består vanligtvis av vattenkylda tuber som är hopkopplad med pannans övriga vattensystem.
Mellan tuberna svetsas plattjärn med ett stort antal borrade lufthål. I den nedre delen av pannan
finns en snedrostugn med inbyggt mekaniskt kylsystem. Vattenkylda tuber kyler ugnens sidor och är
kopplade till pannans cirkulationssystem. Rosterpannan är indelad i fyra zoner:




En inmatningszon.
Två förbränningszoner.
En slutförbränningszon.

Primärluften tillförs underifrån och sekundär- och tertiärluften tillförs ovanför rosten.
I rosterpannans övre del matas nytt bränslet in i samma takt som bränslebädden glider nedåt.
Bränslet torkas, avgasas och förbränns till aska samtidigt som det rör sig nedåt på rosten. Askan som
bildas matas ur nederst i pannan [37].
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Bilaga 2 – Beskrivning av bubblande fluidiserande bädd
I en panna med fluidiserad bädd består eldstaden av en het sandbädd. Förbränningsluften blåses in
underifrån och håller bränslet, som tillförts bädden, och bäddmaterialet ständigt i rörelse. Bädden
uppför sig som en kokande vätska; den fluidiserar. Metoden ger en intensiv förbränning då
kontaktytan mellan bränslet och syret i luften är stor och ger en god omblandning.

Figur 30. Fluidiserande bädd. Foto: bioenergiportalen.se

Större bränslestycken i en fluidiserande bädd får automatiskt längre upphållstid. De virvlar omkring i
den heta bädden och brinner tills de övergått till aska. Askan följer sedan med rökgaserna ut ur
pannan. Det krävs en god stoftavskiljning då rökgaserna innerhåller stora stoftmängder.
Det finns två varianter av fluidiserande bäddar, bubblande eller cirkulerande. I bubblande rycks
enbart en mindre del av bäddmaterialet med från bädden, då det arbeta med låga lufthastigheter.
Cirkulerande bäddar arbetar med höga luft- och rökgashastigheter vilket medför att en stor mängd
partiklar rycks med från bädden. Dessa partiklar avskiljs senare från rökgaserna och återförs till
bädden [37].
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Bilaga 3 – Värmeberäkningar i Microsoft Excel
Nedan visas hur Excel-bladet med värmeberäkningar ser ut. De grå fälten är till för manuella indata.
Övriga celler med annan färg innehåller beräkningar utifrån de manuellt inskrivna datan.
Data på lagret

Uträkningar

Energi och Effekt

Volym, flöde och rördiameter

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 1

550 000

m3

Q

20,0

GWh

40,0

GWh

Vattenvolym för att klara Q:

P

62

MW

95

MW

Flöde för att klara P:

0,3

m3 /s

0,5

m3 /s

Rördiameter (v=2 m/s):

439

mm

543

mm

Temperaturer
Tv

90

grader

Tk

40

grader

cp

4,188

kJ/kg*C

r

978,8

kg/m3

Isolering

Alternativ 1

8

0,04

W/m K

Tjocklek

0,24

m

Alternativ 2
dagar

14

dagar

Höj urladdningstiden genom
att öka volymen med:

200 000

m3

100 000

m3

Total volym:

400 000

m3

650 000

m3

Volymen byts nu ut på:

Lambda

m

Förenklad uträkning av urladdning av lager

Volymen byts ut på:

Konstanter

200 000

Alternativ 2
3

15

dagar

16

dagar

Uträkning av värmeförluster
Alternativ 1

Alternativ 2
m2

28 000

m2

Yta på lagrets lock:

10 000

Värmeförlust Lock:

0,1

MW

0,4

MW

Värmeförlust ledningar:

0,3

MW

0,4

MW

Total värmeförlust:

0,5

MW

0,8

MW

Uträkning av volym/energi
1 MWh =

17,6

m3
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Bilaga 4 – Ekonomiska beräkningar i Microsoft Excel
Nedan visas hur Excel-bladet med ekonomiska beräkningar ser ut. De grå fälten är till för manuella
indata. Övriga celler med annan färg innehåller beräkningar utifrån de manuellt inskrivna datan.
Förutsättningar

Uträkningar

Ekonomiska
Kalkyltid
Ränta
Kostnad groplager

Annuitet
20

år

7

%

250

Annuitet

Kostnad naturgas
Kostnad flis
Kostnad ledning

1 000

kr/MWh

Investering (grop + ledningar)

650

kr/MWh

Driftkostnad

235

kr/MWh

Årskostnad (investering + drift)

kr/km

Pay-off tid

4 000 000

kr/år

Kostnader groplager

kr/m3

Optimerad volym på lagret
Kostnad olja

0,0944

Alternativ 1

Alternativ 2

200 000

550 000

66 000 000

kr

62 000

kr/år

6 292 000

kr/år

9

år

153 500 000 kr
145 000

kr/år

14 489 000 kr/år
35

år

Produktion
Olja
Naturgas
Flis

3 180
16 679
20 500

MWh/år

Kostnader bränsle
Olja

3 180 000

kr/år

3 180 000

Naturgas

10 841 000

kr/år

10 841 000 kr/år

MWh/år

Flis

4 824 000

Groplager
Avstånd från ansl.punkt

Alternativ 1

4

kr/år

MWh/år

kr/år

Alternativ 2

km
Total bränslekostnad

14 021 000

kr/år

18 845 000 kr/år

Nyckeltal
Alternativ 1

Alternativ 2

Energikostnad för groplager

317

kr/MWh

Energikostnad för "Fossil"

706

kr/MWh

Energikostnad för "P1-P4"

359

kr/kWh

466,9

kr/MWh
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Bilaga 5 – Utdrag ur Powerpipes katalog 2013
Följande är utdrag ur Powerpipes fjärrvärmeledningskatalog 2013.
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