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Vä rmelägring 

Under vinterhalvåret är värmebehovet stort i regionen. Samtidigt finns det sommartid tillgång till stora 

värmemängder från industrier, datacenter och från solen. Genom värmelagring kan överskottet sparas till 

vintern och på så sätt minska oljeanvändningen för uppvärmning och frigöra värdefull el och biomassa till 

mer avancerade användningsområden. Även det omvända, att lagra kyla från vintern till sommaren och då 

använda den för olika kylbehov är intressant. Termisk energilagring är en teknik som har stor potential över 

hela världen och stämmer väl överens med principen om hushållning med naturresurser.  

Energilagring är en metod för hushållning med energi- och naturresurser. Flera applikationer och processer 

tillför extra energi som inte kan användas momentant (kortvarigt), t.ex. överskott av vindkraft blåsiga 

sommardagar. Det kan också handla om att det erhålls restenergier av en kvalitet som den aktuella 

verksamheten inte har någon användning för, vanligen värme av för låg temperatur eller restgaser från en 

industri. Värmeenergin kyls i processindustrin bort när det inte finns någon användning för värmen. Ett 

exempel är de enorma energimängder som kyls bort vid SSAB Luleå, massabruket vid Karlsborg och Facebooks 

serverhall i Luleå. Spillvärme kan finnas i överskott året om, men det vanliga är att man har överskott 

sommartid. En annan energikälla som finns i överflöd under sommaren är solenergi.  

Man kan även lagra vinterkyla till sommaren, både i form av snö/is eller i andra medium t.ex. berg. Norrbotten 

och Västerbotten har stor tillgång till både snö och kyla vintertid som kan användas för att kyla fastigheter och 

processer under allt varmare somrar. 

Energilagring är bara ekonomiskt intressant om energin är billigare under lagringssäsongen än den är när 

energin ska användas, eftersom mellanskillnaden måste betala lagringskostnaden och förlusterna. Det har dock 

visat sig att med ett lågt spillvärmepris sommartid skulle man kunna leverera lagrad värme vintertid till samma 

låga pris som Luleås fjärrvärme.  

 

Tekniska lösningar för värmelagring 

Processindustrin och gruv- och stålindustrin är i drift året runt. I de flesta städer och samhällen med sådana 

industrier används delar av värmeöverskottet som fjärrvärme. Det är dock inte fallet överallt, av olika orsaker. 

Under sommarmånaderna sjunker värmebehovet påtagligt, men industrierna fortsätter att producera nästan 

lika mycket värme ändå. Värmeöverskottet kyls bort till havs, i luften eller mot marken, utan nytta.  

Värmelagring kan ske i mark i stora bassänger, i bergrum och i berg med borrhål som värmeväxlare. I en 

förstudie, beställd av Expandum i Gällivare 20061 diskuterades värmelager. I denna rapport pekar man ut den 

                                                      
1 Tillväxt i Malmfälten, Förstudie Energi;   Expandum i Gällivare. Tillväxt i Malmfälten (TiM) är ett tillväxtsskapande projekt i Malmfältsregionen som drevs av 

utvecklingsbolaget Expandum i Gällivare i samverkan med Progressum i Kiruna, LKAB och Boliden. 
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nerlagda och vattenfyllda Viscariagruvan i Kiruna som möjligt värmelager. Överskottsvärme från LKAB och 

Tekniska verken skulle då användas. En effekt på mellan 30-60 MW nämns som möjlig under 122 dagar mellan 

maj och september. Det motsvarar ett energitillskott på 80-160 GWh per år. Kirunas fjärrvärmeanvändning är 

ca 200 GWh per år.  

I ett s.k. borrhålslager blir förlusterna de första åren stora, innan berget runt lagret värmts upp, 

för att efter 5 – 10 år ha landat på en konstant nivå. Förlusterna beror på bergets egenskaper, 

men påverkas också av lagrets storlek och temperatur. Vid säsongslagring bör man sträva efter 

storskalighet och att hålla nere temperaturerna. Storskaligheten gör att de relativa förlusterna (i 

procent) minskar. Världens första högtemperaturborrhålslager (70 °C i lagret i slutet av 

sommaren) ligger för övrigt i Luleå, vid Universitetet, och användes på 80-talet. I ett 

borrhålsvärmelager i Berlin är förlusterna enbart 23 procent. För att kunna leverera tillräckligt 

med värme från lagret till anslutna fastigheter kan man antingen ha lageranläggningen i åtanke 

vid projektering eller ansluta fastigheter successivt i ett redan färdigbyggt område.      

Gropvärmelager är möjlig vid tillgång till en stor yta nära värmekällan. Gropen kan vara en naturlig plats eller 

konstgjord. Gropen behöver vara isolerad både på toppen och längs väggarna. Toppen är vanligtvis täckt med 

en lastbärande konstruktion. Beroende på storleken och formen av botten kan isolering vara lämpligt. Dock kan 

isoleringen vara en svår och dyr affär. Figuren nedan visar ett exempel på sådant lager. 

 

Figur: Värmelagring i grop 

Lagringsmaterialet är oftast en blandning av grus och vatten, även sand/vatten- eller jord/vatten-blandningar 

är möjliga. Lagringstemperaturen kan vara högst 95 °C, under förutsättning att fodret är gjort av antingen 

avancerade polymera material eller metall. Värme tillförs och matas ut från gropen antingen genom direkt 

vattenutbyte eller genom plaströr som installeras i olika lager inuti gropen. Vid lagring i bergrum under 
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grundvattenytan kan man lagra vid mer än 100oC p.g.a. av övertryck, men då blir förlusterna större i och med 

att man inte isolerar lagret. 

En annan värmekälla som det finns gott om under sommaren är solvärme. Tabellen nedan är ett resultat av 

forskningen som leds av Tobias Boström2, Norut/Norge. Han har vid flera tillfällen presenterat studier om 

soltillgångar i Norrland. Även om Boström pratar om elproduktion är detta en fingervisning om de stora 

mängder solenergi vi har i Norrland. Han pekar på att solenergin per ytenhet inte är långt från de som faller i de 

tyska städerna.  

 

 

Figur: Solinstrålning i Narvik, Luleå och Halle (Beräkningar av Tobias Boström) 

 

Börjeson och Rogberg3 publicerade en rapport om att ta tillvara och lagra solvärme i bostadsområdet Lagern i 

Solna. De kom fram till att värmelagret täcker hela värmeenergibehovet under maj till september. Under dessa 

månader produceras även överskottsvärme som kan lagras för att användas under vinterhalvåret. 

Beräkningarna visar att ca 1 GWh kan lagras. Varje GWh motsvarar förbränning av ca 200 ton pellets eller ca 

100 m3 eldningsolja.   

 

                                                      
2 Network of expertise for Energy in Cold Climate, Uleåborg, 5-6 oktober 2010. 

3 Börjeson och Rogberg; Solenergi och värmelagring i kvarteret Lagern, Bachelor of Science Thesis, KTH, EGI-‐2013 
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I Emmaboda4 finns ett av landets två högtemperaturlager (det andra finns vid LTU), och det enda som 

fortfarande är i drift. Det laddas sedan två år för att i full drift lagra 3,8 GWh värme per år och till vintern 

leverera värme med en verkningsgrad på 70 procent. Storleken för energilagret var 300 000 kubikmeter berg 

och utgörs av 140 stycken 150 meter djupa borrhål, med en diameter av elva centimeter. Detta värmelager 

finns vid pumptillverkaren Xylem. Det mesta av överskottsvärmen från företagets ugnar, verkstad och datorhall 

används.  

Nedan är ett förslag på långsiktigt och kortsiktigt värmelager. 

 

Figur xx: Ett exempel på borrhålslagring5  

 

Det är en fördel om det är möjligt att sänka den nödvändiga temperaturen vid användningen av värme, t.ex. för 

bostadsuppvärmning. Det beror på att utbytet från solfångare blir högre ju lägre temperatur man tar ut från 

dem, och att förlusterna från ett lager blir mindre ju lägre temperatur man kan ha6. Femtio bostäder i 

Anneberg i Danderyd har använt detta system sedan 20017. Systemet bygger på 2 400 m2 solfångare på taken, 

borrhålslager och värmepump. Bostadsområdet ska kunna få 60 procent av sina uppvärmnings- och 

tappvarmvattenbehov från lagret. En elpanna finns i varje bostad i syfte att höja tappvarmvattnet till rätt 

temperatur vid behov. 

En beräkning som gjordes för bostadsområdet Kronan i Luleå visar att det är ekonomiskt möjligt att använda 

detta system om fjärrvärme säljs till anläggningen med rabatterat pris under laddningen av värmelagret.  En 

                                                      
4 http://www.energi-miljo.se/artikelem/effektivt-hogtemperaturlager-ska-bekanna-farg/ 
5 www.dlsc.ca/DLSC_Brochure_e.pdf 
6 Persson Tomas, LÅGTEMPERATURVÄRMESYSTEM -En kunskapsöversikt, ISSN 1401 - 7555  

7 http://www.dn.se/diverse/diverse-hem/solens-stralar-varmer-hus-och-berg/ 
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annan möjlig värmekälla är överskottsvärme sommartid. Den kan lagras för ett rimligt pris istället för att 

släppas ut i havet.  

 

Värmelagring i Norrland  

Det finns många möjliga alternativ för värmelagring i Norrland. Borrhålslagringen kan byggas/demonstreras i 

något av de nya bostadsområdena. Detta kan kompletteras med solvärme till mindre eller större del. Ett annat 

alternativ är att lagra spillvärme i anslutning till befintligt fjärrvärmenät i syfte att minska eller undvika 

spetsvärme från olja eller el.  

Gruv- eller groplagringen kan byggas/demonstreras i Kiruna eller i en annan ort med liknande förutsättningar.  

Genom värmelagring minskar användningen av primär energi såsom olja eller biomassa. Exemplet med 

bostadsområdet Lagern i Stockholm visar att 100 ton pellets eller 50 m3 olja kan sparas i ett enda inte alltför 

stort område. I Kirunafallet skulle värmelagring minska sopförbränningen. Ekonomin på lagringen beror mest 

på kostnaderna på värmen, men även på storleken på lagret och vilken temperatur som önskas på den sparade 

värmen som ska tas ut från lagret. Och i slutänden är det den alternativa kostnaden för uppvärmning som 

avgör om lösningen är ekonomiskt intressant eller inte. 

Naturligtvis finns det också möjlighet att demonstrera kyllager för att täcka kylbehovet i stora fastigheter och 

industriprocesser sommartid.  

 

Kortfattad bedömning 

Kriterier  

Geografisk placering I de flesta ställen  

Teknisk mognadsgrad Fler mogna tekniker 

Affärsmässighet Goda 

Regional kompetens Bra 

Råvarutillgång Goda 

Potentiell marknad Hela landet/export 

Bidrar till energieffektivisering Ja 

Energislag Spillvärme/Solenergi 
 

 

Sammanställt och författat av Hassan Salman, HKS Energy Consulting på uppdrag av Nenet, Norrbottens 

energikontor.  

 


