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Abstract

Thermal storage at the Academic Hospital – Cutting
the power peaks, increased redundancy and energy
security
Pontus Ohlsson

The Academic Hospital in Uppsala is a major heat energy consumer 
with an average consumption of 39 GWh/year in recent years, and 
the heat is supplied by the district heating system which is owned 
by Vattenfall. The purpose of this work was to investigate if a 
thermal storage can reduce the costs of district heating 
consumption and increase the redundancy at the hospital by cutting 
the heat demand peaks and  provide back-up heat in case of 
district heating deliverance failures. 

The type of heat storage used in this study is a pit heat storage 
which consists of an insulated basin in the ground filled with hot 
water which is sealed from above with a lid that acts as an 
insulating layer. Matlab was used for the simulations of different 
storages sizes and used year 2016:s heat consumption of the 
hospital building B11 to see how the storage worked. 

The introduction of a thermal storage will increase the total sum 
of purchased heat for all storage sizes and the two larger storage 
sizes manage to cut down the heat demand peak while the two 
smaller storage sizes increases it slightly. This means increased 
annual costs for the smaller storage sizes but reduced annual 
costs for the larger storage sizes. However this doesn’t included 
the drift or the investment costs. The conclusion is that heat 
storage is not an economic benefit because the annual cost savings 
are highly dependent on Vattenfall's price model and the repayment 
period will be several decades long. A heat storage can be an 
energy-saving benefit but at a high cost.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Akademiska sjukhuset i Uppsala län har en hög värmeförbrukning med en genomsnittlig 

förbrukning på 39 GWh per år de senaste åren. I dagsläget försörjs sjukhuset med värme via 

stadens distributionssystem av fjärrvärme som ägs av Vattenfall. Syftet med detta arbete att 

undersöka om termisk lagring kan vara en lösning på att minska kostnaderna för 

fjärrvärmeförbrukningen, kapa effekttoppar och öka redundansen. Utgångspunkten är att ett 

termiskt lager lagrar värme fram till att effekttoppar uppstår och använder den lagrade värme 

för att kapa dessa. Genom att kapa effekttopparna kan kostnaden för fjärrvärmeförbrukningen 

minskas.   

Den grundläggande principen för ett värmelager är att den innehåller ett medium med god 

förmåga att lagra värme och att mediet är isolerat från yttre temperaturer. Vid värmeöverskott 

laddas det in värme i lagret som sparas fram till ett värmeunderskott inträffar och då laddas 

värme ut ur lagret. Den typ av termiskt lager som valdes för detta arbete blev gropvärmelager 

som består av en utgrävd grop i marken som har isolerade väggar och botten. Isoleringen är 

till för att minska värmeförluster och förhindra vattenläckage. Gropen är fylld med 

varmvatten och sluten uppifrån med ett lock som fungerar som en ångspärr och ett isolerande 

lager. Ett pumpsystem installeras med ett styrsystem som styr både inladdning och urladdning 

av värme till och från lagret.  

Med hjälp av en linjärprogrammeringsbaserad simuleringsmodell för fjärrvärmeproduktion 

som utrustades med en komponent för simulering av värmelager kunde värmebehovet i energi 

och effekt simuleras. Matlabmodellen för fjärrvärmesimulering har tillhandahållits av Magnus 

Åberg, forskarassistent vid institutionen för teknikvetenskaper, fasta tillståndets fysik, 

Uppsala universitet. Den presenterades i rapporten ”Development, validation and application 

of a fixed district heating model structure that requires small amounts of input data” (Åberg 

M., och Widén J., 2013). Modellen styrs av ett gränsvärde som bestämmer när värmelagret 

ska laddas in med värme eller laddas ur. Är värmebehovet över gränsvärde laddas värme ut ur 

lagret och är värmebehovet under gränsvärdet laddas värme in i det.  

De ekonomiska beräkningarna baserades på Vattenfalls prisdialog från 2016 där 

fjärrvärmepriset kan delas in i tre komponenter, effekt, energi och flöde, varav de två först är 

de som påverkas av ett värmelager. Effektpriset påverkas av effekttoppskapningen och 

energipriset, som kan delas upp i de tre prisklasserna sommar, höst/vår och vinter, påverkas 

av mängden inköpt värme över året.  

En viktig faktor för beräkningar av ett värmelagers egenskaper är dess storlek och volym, och 

denna studie undersöker fyra olika lagerstorlekar för ett gropvärmelager. Den minsta 

lagerstorleken i denna studie är tagen från gropvärmelagret i Lambohov som hade storleken 

9 646 m
3
 vilket anses vara den undre gränsen. Den största lagerstorleken är tagen från studier 

som påvisar att ett lager på 50 000 m
3
 anses vara den lagerstorlek som kan vara lönsam 

genom att den betalar tillbaka sig i tid. Två ytterligare lagerstorlekar, en med annorlunda form 

men med volymen 10 000 m
3
 och en med medianstorlek 25 000 m

3
, valdes för bredda 

undersökningen av ett optimalt värmelager.  
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Resultatet visade att de två mindre lagren har högre verkningsgrad än de två större lagren 

förutom mellan gränsvärdena 1,7 MWh/h till 1,9 MWh/h där 25 000-lagret har något större 

verkningsgrad. Det största lagret har sämst verkningsgrad och alla lagrens verkningsgrad 

minskar när gränsvärdet ökar. Samtidigt har de två mindre lagren en högre utnyttjandegrad än 

de två större lagren förutom efter gränsvärde 1,7 MWh/h där det största lagret går om och får 

den högsta utnyttjandegraden av dem alla. Alla lagrens utnyttjandegrad ökar med 

gränsvärdets ökning och allra snabbast ökar 50 000-lagret efter gränsvärde 1,6 MWh/h.   

Dessutom kommer ett termiskt lager att öka den totala summan av inköpt värme men det blir 

en liten ökning i jämförelse med den mängd värme som köps in för att täcka basbehovet. 

Endast det två större lagerstorlekarna lyckas kapa effekttoppen 3,12 MW ner till 2,75 MW 

och 2,06 MW medan de två mindre lagerstorlekarna ökar den något till 3,15 MW och 3,14 

MW. Det innebär ökade kostnader för de mindre lagerstorlekarna men stora vinster för de 

större lagerstorlekarna.  

Enligt resultatet kommer ett större termiskt lager att ha större förluster men procentuellt har 

de större lagerstorlekarna mindre förluster än de mindre lagerstorlekarna. Vidare visar 

jämförelser mellan in- och urladdning att inladdningen av värme sker i princip året om men 

att den är koncentrerad till sommarhalvåret. De mindre lagren laddas in till fullo mycket 

snabbare än de större lagren. Alla lagren har en viss inladdning under vintern vilket leder till 

ekonomiska förluster för alla lagerstorlekar utom 25 000-lagret.  

Slutsatsen av det här arbetet är att ett värmelager inte är en ekonomisk vinst eftersom den 

årliga kostnadsbesparingen är väldigt beroende av Vattenfalls prismodell och 

återbetalningstiden kommer att bli flera årtionden lång. Ett värmelager kan vara en 

energisäkerhetsmässig vinst men till en stor kostnad och för att bli en energibesparing krävs 

det att överskottsvärme från sjukhusets processer laddas in i värmelagret och att styrning av 

in- och urladdningen garanterar att ingen inladdning sker under de kalla vintermånaderna. 

Däremot kan detta påverka redundansen negativt vilket betyder att det måste göras en 

avvägning mellan hur mycket värmeenergi som ska sparas i förhållande till hur stor 

effektkapning och redundans som efterfrågas.  
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Exekutiv sammanfattning 

Den optimala storleken för ett värmelager är minst 25 000 m
3
 men kan dimensioneras utefter 

hur hög redundans Akademiska eftersträvar. Ett större lager innebär högre redundans och 

större effekttoppskapning vilket kan bli betydelsefullt ur både det ekonomiska perspektivetet 

och energisäkerhetsperspektivet. Genom att kapa effekttopparna kan sjukhuset köpa in mindre 

värme per timme och klarar sig bättre vid bortfall av fjärrvärme. Det kommer även kunna 

fungera som ett reservlager eftersom det inte laddades ut till fullo vid de större storlekarna. 

Ett termiskt lager kommer att öka värmeförbrukningen om det inte går att lagra 

överskottsvärme från andra processer inom sjukhusområdet. Den ökade värmeförbrukningen 

kommer dock främst täckas av billig sommarvärme och den ekonomiska besparingen från 

effekttoppskapningen kommer att vara högre än de ökade kostnaderna för värmeinköp. Därför 

kommer den årliga besparingen av värmekostnader vara stor men beror på lagerstorlek, där 

25 000 m
3
 ger en besparing på 300 000 kr och 50 000 m

3
 ger en besparing på 900 000 kr med 

nuvarande prismodell.   

Det är oklart är om ett värmelager kan bli en ekonomisk vinst på sikt. Det är klart att 

besparingar inom energi- och effektkostnaderna kommer att ske men drift- och 

investeringskostnaden är inte inräknad i dessa besparingar. Vilken förväntad livslängd ett 

värmelager kan ha är också oklart men den kan blir flera årtionden lång.  Dessa två saker 

behöver utreddas i framtida studier men slutsatsen av det här arbetet är att ett termiskt lager är 

inte är en ekonomisk vinst eftersom den årliga kostnadsbesparingen är väldigt beroende av 

Vattenfalls prismodell och återbetalningstiden är lång. Ett värmelager kan däremot vara en 

energisäkerhetsmässig vinst men till en stor kostnad.   
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1. Introduktion 

Akademiska sjukhuset i Uppsala län är en stor förbrukare av värme för rumsuppvärmning och 

varmvatten. I dagsläget försörjs sjukhuset med värme via stadens distributionssystem av 

fjärrvärme som ägs av Vattenfall. Fjärrvärmeförsörjningen har två inkopplingar till 

Akademiska sjukhusets egna fjärrvärmenät, det sekundära fjärrvärmenätet, som ägs och 

driftas av Fastighet och service Region Uppsala. Det hette tidigare Landstingsservice och är 

en del av Region Uppsala, det nya namnet på Landstinget Uppland, som ansvarar över länets 

sjukhus och vårdcentraler. 

Det finns framtida planer hos Vattenfall att bygga en ledning som går runt och förbi 

Akademiska sjukhuset. Det kommer att frikoppla sjukhusets egna fjärrvärmenät från 

stadsnätet när Vattenfall inte längre behöver det för att transportera värme till andra kunder. 

Detta skulle resultera i att Akademiska sjukhuset får ett helt eget nät där man själva 

bestämmer vattnets temperatur och flöde vilket öppnar möjligheterna för ett värmelager som 

kan lagra överskottsvärme, täcka upp för effekttoppar och fungera som en källa för 

reservvärme.  

Fastighet och service Region Uppsala som förvaltar sjukhusets fastigheter undersöker 

möjligheterna för nya lokala energisystemlösningar i syfte att minska kostnaderna och 

miljöpåverkan av värme samt säkra värmeförsörjningen. Mellan 2015 till 2018 utför Fastighet 

och service ett energiprojekt i syfte att utreda möjligheter för att minska miljöpåverkan och 

energiförbrukningen inom Akademiska sjukhuset.  

Fastighet och service undersöker energisparmöjligheterna ur tre perspektiv, dels ur ett 

miljömässigt perspektiv, ett ekonomiskt perspektiv och slutligen ur ett säkerhetsperspektiv där 

redundans i form av reservkraft och reservlager har en viktig plats. Alla dessa tre perspektiv 

skulle möjligen kunna täckas in av ett värmelager som tar vara på överskottsvärme, lagrar 

sommarvärme till vintern och lagrar reservvärme för oplanerade fjärrvärmestopp. Det 

viktigiste perspektivet är det ekonomiska eftersom energisparlösningar bör vara ekonomiskt 

gynnsamma för att kunna genomföras. Detta examinationsarbete kommer att användas som 

underlag för ytterligare energibesparingsåtgärder. 

1.1 Projektbeskrivning med bakgrund 

Detta projekt har som syfte att undersöka om termisk lagring kan minska 

fjärrvärmeförbrukningen, minska värmekostnaderna och öka redundansen på Akademiska 

sjukhuset. Utgångspunkten är att ett termiskt lager lagrar värme fram till att värmebehovet 

ökar och effekttoppar uppkommer i värmeförbrukningen. Målet är att kapa dessa effekttoppar 

och minska kostnaderna för fjärrvärmeförsörjningen eftersom värme under sommaren är 

billigare att köpa in än fjärrvärme under vintern enligt Vattenfalls prismodell. Det är även 

denna prismodell som styr kostnaden för värmeeffekten och kan effekten sänkas kan 

värmekostnaden sänkas.  

Akademiska sjukhuset är en stor användare av värme och har en viktig samhällsfunktion 

vilket ställer höga krav på att ha ett redundant energisystem. Detta innebär stora kostnader 

som man vill minska samtidigt som man ökar energisäkerheten och skapar ett miljövänligare 

energisystem. Ekonomi, miljö och redundans är tre nyckelord som kommer att efterfrågas 

under detta arbete.  
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Det termiska lager som arbetet ska fokusera på kommer att väljas utifrån vad som är bäst 

lämpat för sjukhuset och den generella kunskapen om vad värmelager är och hur de fungerar 

ska undersökas utefter detta. Faktorer som påverkar lämpligheten är platsbegränsningen, 

värmelagret får inte vara för stort, teknisk rimlighet, värmelagret måste kunna byggas inom 

sjukhusområdet, och laddningsförmågan, lagret måste kunna laddas med tillräckligt med 

värme samtidigt som den ska kunna ladda ur den vid behov. Detta gör att mycket stora 

värmelager eller värmelager med långsam laddningsförmåga kommer att utslutas tidigt. Andra 

begränsande faktorer är Uppsala Kommun som har sagt nej till att använda akvifären i 

närområdet till något annat än dricksvatten vilket gör att det inte kan användas som 

värmelager. Dessutom kommer termisk lagring att studeras som en möjlig källa till 

reservvärme för att öka sjukhusets redundans och energisäkerhet vid fjärrvärmebortfall.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Projektets syfte är att utreda om värmelager kan minska kostnaderna Akademiska sjukhusets 

användning av fjärrvärme genom att lagra värma i ett lager för att kapa effekttoppar. Fokus 

kommer att ligga på gropvärmelager. Målet med arbetet är att genom att undersöka 

värmelagringsmöjligheter för Akademiska sjukhuset öka kunskapen om vad värmelager 

innebär för ekonomin och redundansen vid sjukhus. Värmelagringsmöjligheterna ska ses ur 

ett ekonomiskt och energisäkerhetsmässigt perspektiv men även ur ett miljömässigt 

perspektiv.  

Sjukhuset har idag reservgeneratorer som beredskap inför strömavbrott men saknar ett back-

up system för fjärrvärmeavbrott. Detta är något man vill ändra på inom Fastighet och service. 

Slutmålet är att detta ska utgöra underlag för en eventuell utbyggnad av lagringsmöjligheter 

och redundans på Akademiska sjukhuset. De frågor som ställs och ska besvaras är: 

 Vilken typ av värmelager kan användas inom sjukhusområdet? 

 Vilken storlek på värmelager är mest optimalt för sjukhusets förhållanden? 

 Är kapning av effekttoppar möjligt med hjälp av värmelager vid Akademiska 

sjukhuset? 

 Kan värmelager vara en ekonomiskt gynnsam investering? 

 Vad kostar ett värmelager för redundans i termer av investering och förluster? 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet begränsas till en byggnad vid Akademiska sjukhusets område för modellering och 

simulering. Den specifika byggnad som arbetet kommer att begränsas till är byggnad B11 

som är en del av B-blocket och är en central byggnad av sjukhuset med hög 

fjärrvärmeförbrukning. Detta innebär att värmelagret endast kommer att påverka B11s 

fjärrvärmeförbrukning och dess ekonomi men eftersom sjukhusets ekonomi är gemensam 

kommer det påverkas indirekt av ändringar som påverkar B11. Arbetet kommer även att 

fokusera på de lösningar och åtgärder som uppfyller de krav Robusta sjukhuset, se avsnitt 2.3, 

uppmanar svenska sjukhus att hålla sig till.   

 

 



9 
 

2. Bakgrund 

För att förstå begreppen i denna studie är det nödvändigt med en genomgående bakgrund för 

att förklara. 

2.1 Fastighet och service Region Uppsala 

Region Uppsala är vad som tidigare kallades Landstinget i Uppsala län och vars 

ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt regional utveckling 

samlas i en och samma organisation. Region Uppsala har samma uppgifter och 

ansvarsområden som ett vanligt landsting och namnbytet innebär inga förändringar i de 

existerande ansvarsområdena (Region Uppsala 2017). 

Fastighet och service Region Uppsala är vad som tidigare kallades Landstingsservice och 

ansvarar för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknuten service inom Region Uppsala. 

Fastighet och service Region Uppsala driver idag ett projekt, kallat energisparprogrammet 

2015-2018, som genom effektiviseringar och andra ingrepp ska minska fastigheternas 

energianvändning. Minskningen mäts i energianvändning per lokalyta och år, och målet fram 

till 2018 är att minska med 10 %. Genom driftoptimeringar uppnådes en minskning med 10 % 

i september 2016 och fler åtgärder ska genomföras för att minska energianvändningen 

ytterligare. Fastighet och service Region Uppsala arbetar efter de tre perspektiven miljö, 

ekonomi och säkerhet (Landstingsservice 2016).  

2.2 Akademiska sjukhuset 

Akademiska sjukhuset är ett av Sveriges äldsta och största universitetssjukhus och ligger i 

Uppsala stad. Det har varit en universitetsklinik i över 300 år och dess sjukhushistoria kan 

ledas tillbaka till 1300-talet.  Akademiska sjukhuset har ständigt utvecklats under sin 

livshistoria och många nya behandlingsmetoder har införts samt många nya byggnader har 

byggts upp (Akademiska Sjukhuset 2017a).   

Akademiska sjukhuset befinner sig i ständig utveckling och just nu sker ett omfattande ny-och 

ombyggnadsprojekt som kallas ”Framtidens Akademiska”. Från år 2013 fram till år 2023 ska 

det byggas 60 000 nya kvadratmeter och ytterligare 80 000 kvadratmeter ska byggas om och 

renoveras. Detta innebär bland annat förnyelse av operations- och röntgenvåningarna och ett 

nytt centralkök, en ny miljöstation och ett nytt parkeringshus samt en nya vård- och 

behandlingsbyggnad. De nya byggnationerna kommer att innebära att brandsäkerheten, 

hygienen och arbetsmiljön blir bättre (Akademiska Sjukhuset 2017d).  

Ett stort sjukhus kräver också stora mängder energi och Akademiska sjukhuset är inget 

undantag. Med en värmeförbrukning på genomsnitt 39 GWh per år de senaste åren är 

sjukhuset en av de största fjärrvärmebrukarna i Uppsala kommun och Upplands län. 

Akademiska sjukhuset är även en stor förbrukare av el med en förbrukning på 48 GWh år 

2016 och av kyla med en förbrukning på 9 GWh år 2016 (Nystrand M, 2017). Sjukhuset och 

dess ledning har ett ansvar att se till att använda miljövänliga energikällor och att arbeta mot 

att minska sin energiförbrukning. 

2.3 Robusta sjukhuset 

Utvecklingen inom vården skapar många nya möjligheter för sjukvården samtidigt som den 

skapar nya sårbarheter när beroendet av el-, värme-, kyla- och informationsförsörjning med 

efterföljande komplexhet. Det robusta sjukhuset är en rapport som har syftet att förmedla den 
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kunskap och de erfarenheter som finns för att de olika funktionerna inom ett sjukhus ska bli 

säkra och uthålliga. Den behandlar säkerhetsplaneringens innebörd att alltid att ta hänsyn till 

att oväntade händelser inträffar och att alla negativa konskevenser inte går att förhindra med 

förebyggande åtgärder. Negativa konskevenser kan vara allt från operationsstopp på grund av 

elavbrott till vårdplatsbrist på grund av fuktskadade vårdlokaler. Negativa konsekvenser som 

dock kan lindras med god robusthet och små medel kan ha stora effekter på säkerheten inom 

sjukvården. Att i ett tidigt skede se över byggnaders utformning, placeringen av tekniska 

anläggningar och hur stark redundansen är kan man lägga en god grund för robustheten 

(KBM 2008). 

En tydlig och djupgående kravformulering för säkerhet och robusthet är viktig att göra i 

samdialog mellan verksamhetens företrädare och företrädarna för fastigheten och de tekniska 

systemen. Beredskaps- och säkerhetsansvariga har en viktig roll att spela när processen att 

skriva kravformuleringen genomförs och hänsyn till funktionssäkerhet och robusthet är av 

yttersta vikt. De områden som bör finnas med i kravformuleringen är många och 

värmeförsörjningen är en av dem (KBM 2008) 

Sjukhusbyggnader är oftast både stora, komplexa och avancerat byggda i jämförelse med 

andra byggnader med en viktig samhällsfunktion. Sjukhus har vårdtagare som är extra utsatta 

vid nödfall som kräver utrymning och många tekniska installationer i sjukhusen kan själva 

orsaka bränder eller liknande olyckor vilket ökar känsligheten. Verksamheten är beroende av 

en stabil försörjning av el, värme, vatten och information vilket innebär att det måste finnas 

reserver vid yttre avbrott. För ett akutsjukhus bör reservkraften för elförsörjningen klara 100 

% eller mer vid ett avbrott för att inte riskera verksamheten. Denna reservkraft bör också 

dimensioneras utifrån hur långt ett möjligt avbrott skulle kunna pågå och hur elberoende 

sjukhuset är. Denna princip gäller också för andra typer av försörjningar varav värme är en av 

dem. Robustheten måste kunna säkerställas när kraven ökar med den tekniska utvecklingen 

(KBM 2008). 

2.4 Värmelager 

Värmelager är inget nytt fenomen, under 1980- och 1990-talen pågick det forskning om olika 

metoder för långtidsvärmelagring. Den grundläggande principen för ett värmelager är att den 

innehåller ett medium med god förmåga att lagra värme och att mediet är isolerat från yttre 

temperaturer. Värme kan laddas in i lagret för att sparas fram till ett senare tillfälle och delas 

upp i två skikt som i figur 1 där det varmare vattnet ligger över det kallare vattnet. 

Värmelager kan minska behovet av sekundära värmekällor när den primära värmekällan inte 

är tillräcklig (Svedinger B., 1985). 

 

Figur 1: Den grundläggande principen för värmelager 
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Ett värmelagers syfte är att lagra värme fram till ett behov uppstår. Vid överskott kan man 

ladda lagret med värme och ingen värme går till spillo. Detta sker oftast under sommaren när 

fjärrvärmepriset är lågt och fjärrvärmepannorna producerar en effekt större än behovet. Vid 

underskott kan man istället tappa ut värme ur lagret och använda den för att värma. Detta sker 

vanligtvis under höst och vinter när fjärrvärmepriset är högre och reservpannor som bränner 

olja måste användas (Gebremedhin A., och Zinko H., 2008). 

Värmelager kan alltså fungera som reservkraft för vissa tillfällen och motverka plötsliga 

bortfall av värmeprodukton vid olyckor eller tekniska fel. Det kan dessutom användas för att 

minska topplasteffekten genom att laddas ur när effekten vanligtvis är som högst och därmed 

minska behovet av topplastpannor.  (Gebremedhin A., och Zinko H., 2008). 

Det finns många olika varianter och metoder för värmelagring. De vanligaste metoderna 

innefattar groplager, akvifärer, bergrum, borrhål och ackumulatorer. Dessa metoder använder 

sig både av vatten och av berg, lera eller grus som värmelagringsmedium (Hård S., 1983). Det 

går att dela in dem i olika klasser. Det finns fyra tidsberoende klasser, se tabell 1, och 

tidsberoende anspelar på hur lång tid den lagrade värmen ska vara lagrad (Nordling J., och 

Åkesson H., 1985). 

Korttidslagring används idag inom fjärrvärmeindustrin och använder sig av beprövad teknik 

men säsongslagring fortfarande är nytt i det faktum att den inte är lika beprövad även om det 

finns mycket forskning från 1980-talet som handlar om säsongslagring. Det finns dock ingen 

skarp gräns mellan de två olika typerna eftersom samma lager i olika system kan ha olika 

lagringstider (Frederiksen S., och Werner S., 2014). 

Tabell 1: De olika tidsberoende klassernas lagringstider och vilka typer av lager som stämmer in för dessa 

Lagringstid Typ av värmelager 

Säsong Akvifärer, bergrum, gropvärmelager 

Mellantid Gropvärmelager, borrhålslager 

Dygn Ackumulatortank, gropvärmelager 

Korttid Ackumulatortank 

 

Säsongslagring och mellantidslagring används för att kompensera för skillnader i 

värmeproduktion och värmebehov under perioder av kallare och varmare väder. Säsongslager 

lagrar över året medan mellantidslager lagrar över några dagar eller veckor men annars är 

principen detsamma för båda lagren. Under varma dagar laddar man in den överskottsvärme 

som produceras i värmelagret. Denna värme lagras sedan fram till att den behöver nyttjas 

under kalla dagar (Margen P., 1983). 

Dygnslagring och korttidslagring används för att jämna ut dygnets belastningsvariationer och 

effekttoppar, det vill säga skillnaden mellan dag och natt, morgon och kväll. Dygnslagring 

lagrar över dygnet medan korttidslager lagrar över några timmar och har den specifika 

uppgiften att förhindra att anläggningar utsätts för onödigt slitage vid frekventa starter och 
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stopp samtidigt som man minskar förlusterna från värmepannor. Den värmelagringsteknik 

som används för detta är ackumuleringstankar (Frederiksen S., och Werner S., 2014).  

Det går även att dela upp värmelager i tre klasser beroende av vilket lagringsmedium som 

används enligt tabell 2 (Svedinger B., 1985). Vattenlager använder sig av vatten som 

lagringsmedium för värme. Vatten har en värmekapacitet på 1,16 kWh/m
3
 och grader °C 

(Hård S., 1983), med en hög effekt-överföringsförmåga och bra temperaturskiktning. Det är 

egenskaper som passar bra till värmelagring under en kort tidsperiod (Svedinger B., 1985). 

Vatten är passande att använda vid stora lagringseffekter och när man måste distribuera stora 

mängder värme som i fjärrvärmenäten (Gebremedhin A., och Zinko H., 2008). Exempel på 

vattenlager är gropvärmelager och ackumulatortank (Nordling J., och Åkesson H., 1985). 

Tabell 2: De olika klasserna som beror av lagringsmediet och några exempel 

Lagringsmedium Typ av värmelager 

Vatten  Bergrum, gropvärmelager, ackumulatortank  

Mark och berg Borrhålslager 

Kombination Hålrumsmagasin, akvifär  

 

Investeringskostnaden för ett vattenbaserat värmelager kan bli hög eftersom lagren är stora 

och de mindre lagren kräver isolering för minska förlusterna. De kan användas för 

säsongslagring eftersom de klarar av en relativt hög skillnad i temperaturbalansen, det vill 

säga skillnaden mellan högsta och lägsta vattentemperaturen. Ståltankar och jordgropar har 

både de lägsta kostnaderna och värmeförlusterna vid små lagringsvolymer eftersom de är de 

enda som kan isoleras. Alla kan användas för högtemperaturlagring (Margen P., 1983). 

I marklager används sig av lera, jord eller andra markämnen som värmelagringsmedium. De 

har sämre egenskaper i jämförelse med vattenlagren men har istället fördelen att vara mycket 

billigare investering per kWh lagrad energi. Kristallint berg har en värmekapacitet på cirka 

0,6 kWh/m
3
 och grader °C och porösa medium som jord och lera har en värmekapacitet 

mellan 0,7 till 1,0 kWh/m
3
. De är därför bättre lämpade att användas som säsongslager 

(Svedinger B., 1985).  

Exempel på marklager är bergrum och borrhålslager (Nordling J., och Åkesson H., 1985). 

Även om marken eller berget kan användas som värmelagringsmedium är dessa lager 

fortfarande beroende av vatten som värmetransportmedium (Gebremedhin A., och Zinko H., 

2008). Borrhålslager kan hantera både höga och låga temperaturer. De klarar dock inte 

uthämtning av stora effekter och är mindre flexibla än vattenlager eftersom de har en sämre 

temperaturskiktningsförmåga (Margen P., 1983). 

Kombinationslager används som en kombination av de två nyssnämnda lagren och de kan 

användas för säsongslagring av värme men inte för korttidslagring (Svedinger B., 1985). 

Exempel på kombinationslager är akvifärer och hålrumsmagasin där båda använder sig av 

vatten lagrat i porösa material som grus och sand med många naturliga hålrum. Det är den 

omgivande marken i kombination med vattnet som lagrar värmen medan vattnet används som 
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ett överföringsmedium för värmen (Nordling J., och Åkesson H., 1985). Alla dessa lager går 

att se i tabell 3.  

Ett värmelager använder och påverkar naturresurser som är av gemensam egendom som berg, 

mark och framförallt grundvatten. Miljöfrågorna är de viktigaste faktorerna eftersom 

uppvärmning av berg, mark och vatten upp till 80 grader °C påverkar det biologiska 

tillståndet i området. Även mekaniska förändringar i området kan uppstå av den växlande 

uppvärmningen och nedkylningen av materialet. Viktigt är också att inga utsläpp sker och att 

grundvattnet hanteras varsamt när det används som värmelagringsmedium. (Heikkilä M., Oy 

Voima I., 1983). 

Tabell 3: En sammanfattning över de olika lagren 

Lager Lagringstid Lagringsmedium Fördel Nackdel  

Gropvärmelager Säsong, 

mellantid, 

korttid, dygn 

Vatten, grus Flexibelt lager 

efter behov vid 

konstruktion 

Kräver isolering  

Ackumulatortank Korttid, dygn Vatten Snabb in- och 

urladdning 

Begränsad 

lagringsvolym 

Bergrum Säsong, 

mellantid 

Vatten, berg Stora lagrings-

möjligheter 

Dyrt att 

konstruera  

Borrhålslager Säsong Berg, lera Tar lite plats Långsam 

urladdning 

Akvifär Säsong, 

mellantid 

Sand, grus, vatten Naturligt lager Kan inte byggas 

som andra lager 

 

2.4.1 Gropvärmelager 

Av de lager som behandlats i tidigare stycke har gropvärmelager valts ut som det centrala 

termiska lager som rapporten kommer att fokusera på. Utifrån de för- och nackdelar som de 

olika värmelagren har är gropvärmelagrets flexibilitet och storleksomfattning det som passar 

Akademiska sjukhusets förhållanden bäst. De andra lagren är antingen för små eller för stora, 

och saknar de laddningsmöjligheter som ett gropvärmelager har.  

Groplager består av en bassäng i marken som har blivit utgrävd eller/och utsprängd och som 

sedan har tätats med ett tunt material som gummi, plast eller metallfolie. Gropen fylls sedan 

med varmvatten (Gebremedhin A., och Zinko H., 2008). Gropvärmelagret tätas sedan 

uppifrån med ett lock som fungerar som en ångspärr och ett isolerande lager (Gebremedhin 

A., och Zinko H., 2008). Ovanliggande markyta kan fortfarande användas som vanlig mark 

men den kommer vara varmare än genomsnittet eftersom värme från lagret kommer att stiga 

upp genom marken oavsett isolering (Andersson S., m fl. 1980). 

Värmeväxlingen sker via ett inlagt rörssystem och vatten används som värmeväxlingsmedium 

(Andersson S., m fl. 1980). Denna typ av lager fungerar för både långtids- och korttidslagring 

och lagringstemperaturen på vattnet kan vara mellan 70-90 grader Celsius (Gebremedhin A., 
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och Zinko H., 2008). Lagringstemperaturen påverkar också verkningsgraden starkt eftersom 

det blir lägre förluster på grund av temperaturdifferens med omgivningen om man har en 

lägre arbetstemperatur (Andersson S., m fl. 1980). 

Ett exempel på ett gropvärmelager är säsongslagret i Lambohov utanför Linköping som 

byggdes i början av 1980-talet för att lagra värme från solenergi. Detta termiska lager kan ses 

i figur 2.  Lagret bestod av en bassäng fylld med vatten på cirka 10 000 m
3
 med måtten 16 

meter i radien och 12 meter i djup. Lagrets golv och väggar hade tätats och isolerats, och 

”locket” bestod av en isolerad gummiduk. Lagret schaktades och grävdes ner i berg och 

isolerades från berget via ett dräneringsskikt men stack upp en bit ovan mark. Den delen som 

var ovan mark bestod av en betongmur (Norbäck K., 1984). 

 

Figur 2: Gropvärmelagret i Lambohov utanför Linköping är den runda formen höger om mitten bland husen (Norbäck K., 
1984) 

Lagringstemperaturen i gropen skulle hålla en temperatur mellan 30-95 grader °C och hade en 

lagringskapacitet på 700 MWh. Det framkom dock stora problem relaterade till lagret. 

Värmeförlusterna blev väldigt höga på hela 35 % vilket var högre än vad man hade räknat 

med. Anledningen till detta var flera orsaker. För det första var isoleringen inte tillräckligt tätt 

vilket gjorde att värme läckte ut och att kyla läckte in. Dräneringen misslyckades också och 

isoleringen blev fuktig vilket försämrade dess egenskaper. De stora temperaturskillnaderna 

mellan lagrets vatten och den omgivande marken och luften förvärrade värmeförlusterna. Till 

sist läckte det även in för mycket luftpartiklar in i lagret vilket förorenade vattnet och satte 

igen filtret vilket försämrade systems kapacitet (Norbäck K., 1984). 

Man kan välja mellan att konstruera gropvärmelagret utifrån två metoder, den ena utan 

markerande väggar och den andra med markerande väggar. Den första metoden är enklare att 

gräva eftersom väggarnas vinkel grävs i vinkel mot markens rasvinkel och man behöver inte 

stödja upp dem. Nackdelen är att locket blir större och man måste ha bättre isolering för att 

undvika högre värmeförluster. Den andra metoden ställer högre krav på väggarna eftersom de 

måste kunna stå emot vatten- och jordtrycket men å andra sidan blir värmeförlusterna genom 

locket mindre eftersom locket blir mindre. Med vertikala väggar blir det också lättare att täta 

och isolera gropen (Gebremedhin A., och Zinko H., 2008). 

Groplager bör anläggas över grundvattennivån där det är lättare att hålla gropens golv torrt. 

Anledningen till detta är att man vill att isoleringen ska vara torr eftersom isoleringens 
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egenskaper blir sämre när materialet är blött. Locket bör vara självbärande (Gebremedhin A., 

och Zinko H., 2008). Isolering är av stor betydelse för påverkan av verkningsgraden och det 

är stor skillnad mellan ett oisolerat och ett isolerat magasin (Andersson S., m fl. 1980). 

Laddningen av lagret sker i den övre delen där man matar in varmvatten i samma mängd som 

den undre delen matar ut kallvatten. Tillförsel och utförsel av vatten måste vara i balans. Vid 

inmatning strömmar det varma vattnet neråt och värmer upp lagringsvattnet. Genom denna 

process förlorar vattnet sin värme men strömhastigheten nedåt är oförändrad. (Andersson S., 

m fl. 1980).  

Verkningsgraden för magasinet definieras som förhållandet mellan uttagen värmemängd över 

temperaturen och inmatad värmemängd. Verkningsgraden är beroende av faktorer som 

arbetstemperatur, volym, geometrisk form, förläggningsdjup, isoleringens förhållande etc. 

Storleken har betydelse för verkningsgraden och större magasin har en högre verkningsgrad 

och detta gäller speciellt vid magasin utan isolering. det optimala storlekförhållandet mellan 

radie och höjd är H/R = 1,5 (Andersson S., m fl. 1980). 

Med rätt storlek på lagret kan en verkningsgrad på 60 % uppnås och det är inte omöjligt att 

uppnå en högre. Vidare bör det inses att på grund av de markförhållanden som finns kommer 

magasinen troligtvis få en plattare och breddare form eftersom det kan bli komplicerat och 

dyrt att gräva på djupet. Detta skulle förstås påverka verkningsgraden negativt men djupa 

gropar är dyra att investera i (Andersson S., m fl. 1980). Det är en nackdel med 

gropvärmelager är att de är relativt grunda, oftast bara 10 – 12 meter, och därför blir mycket 

stor till ytan vid större volymer. Gropvärmelager är därför lämpligast vid en storlek som är 

mindre än 50 000 m
3
 (Gebremedhin A., och Zinko H., 2008).   

Slutsatsen som kan dras är att gropvärmelager står starkt både tekniskt, ekonomiska och 

miljömässigt. Gropvärmelagrens största svaghet är osäkerheten kring läckagerisken eftersom 

det inte finns några tätfolier som har en lång livslängd vid höga temperaturer. En annan 

svaghet är läckagerisken som kan uppstå vid in- och urladdning av magasinet. Kostnaden 

uppgår till cirka 5,4 miljoner kr för år 1980 penningvärde för ett 50 000-lager enligt äldre 

studier (Andersson S., m fl. 1980). 

Tabell 4: Sammanfattning av fördelar och nackdelar med gropvärmelager 

Fördelar Nackdelar 

Ekonomiskt lönsamt Läckagerisk vid in- och urladdning 

Ingen avancerad teknik Läckagerisk när tätningen åldras 

Miljövänligt både globalt och lokalt Kort livslängd 

Stor potential Tar stor plats lokalt 

Redundans   
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2.5 Markförhållanden 

För att konstruera ett termisk lager i form av ett gropvärmelager måste kunskap om 

markförhållanden på den plats lagret kan byggas. Utifrån denna kunskap går det att få reda på 

om det är möjligt att gräva ner ett värmelager i marken och kunskapen hämtas från 

myndigheten Sveriges geologiska undersökning. Vidare ligger Akademiska sjukhuset nära 

Uppsala centrum och är omgivet av både gamla och nya byggnader samt en park och andra 

grönområden. Detta påvisar att det är fullt möjligt att bygga ett lager på eller i närheten av 

sjukhusområdet.  

Sjukhuset ligger på en berggrund av granit precis som större delen av Uppsala stad också gör 

vilket går att se figur 3 där den blekröda färgen som täcker större delen av kartan 

representerar granit. Den specifika granitsorten kallas granitoid och är en tämeligen vanlig 

granitsort. Den underordnade bergarten i graniten är syenitoiden och berggrunden har en ålder 

på cirka 1,9 miljarder år (SGU kartvisaren 2017).  

 

Figur 3: Karta över berggrunden under marken vid sjukhusområdet där sjukhuset är inom den röda cirkeln (SGU 
kartvisaren 2017) 

Någon riktig berggrund finns inte nära markytan inom sjukhusområdet utan den tidigare 

nämnda granitsorten från figur 3 täcks istället av olika jordartslager. Det finns istället 

berggrund nära ytan längre västerut, sydväst om Kåbo. Genom att gå in i detalj är det 

isälvsediment som är främsta jordartslagret inom sjukhusområdet, se figur 14 men flera andra 

jordlager som postglacial lera, glacial lera och postglacial sand finns också (SGU kartvisaren 

2017). 
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Figur 4: Detaljerad karta  över de jordartslager som ligger över bergrunden vid sjukhusområdet (SGU kartvisaren 2017) 

Det finns stora vattenmagasin under och i åsen som sjukhuset ligger på, detta magasin 

fortsätter norrut och söderut samt även österut i mindre utsträckning, se figur 5. Det är tydligt 

att sjukhuset ligger ovanpå Uppsalaåsen och dess stora vattenmagasin (SGU kartvisaren 

2017). 

 

Figur 5: Karta över de vattenmagasin som finns naturligt lagrade i jorden vid sjukhusområdet (SGU kartvisaren 2017) 
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3. Metod och Data  

Den valda lagertypen är gropvärmelager där lagret undersöks med avseende på ekonomi och 

investering för att kapa effekttoppar och öka redundansen på Uppsala Akademiska sjukhus. 

Valet av lager motiverades av dess tekniska, ekonomiska och energisäkerhetsmässiga 

förutsättningar som passar för Akademiska sjukhusets behov.  

Med hjälp av en linjärprogrammeringsbaserad simuleringsmodell för fjärrvärmeproduktion 

som utrustades med en komponent för simulering av värmelager simulerades värmetillförsel 

samt lagring, vilket ses i kapitel 3.1. Denna simuleringsmodell är implementerad i 

beräkningsprogrammet Matlab där är en justering av modellen gjordes. Flertalet mindre 

modeller användes för att behandla modellens output och för att visualisera resultatet. 

Indata och gränsvärden går också att se i kapitel 3.1 medan värmebehovsdata för byggnad 

B11 finns i kapitel 3.2 med beskrivande grafer. Denna data lägger grunden för arbetet och 

används för att förse modellen med viktig information. Fjärrvärmepriser och hur de beräknas 

återfinns i kapitel 3.3 där även övriga beräkningar för resultatet finns.  

3.1 Fjärrvärmetillförsel och värmelagersimulering  

Matlabmodellen för fjärrvärmesimulering har tillhandahållits av Magnus Åberg, 

forskarassistent vid institutionen för teknikvetenskaper, fasta tillståndets fysik, Uppsala 

universitet.  

Matlab-modellen som användes för att simulera fjärrvärmeförsörjningen är huvudsakligen 

baserat på en existerande modell (Åberg M., och Widén J., 2013) som har modifieras för att 

passa uppgiften och är här benämnd som ”Fjarrvarmemodell_HS_PO”. Modellen baserar sig 

på termodynamik och det oundvikliga faktum att en varm kropp kommer att överföra värme 

till en kall kropp i dess närhet tills båda kropparna är lika varma. I modellens fall finns det 

flera kroppar där vattnet där värmen lagras i är den första kroppen, de isolerande lagren som 

omger vattnet är den andra kroppen och den omgivande marken samt luften är den tredje 

kroppen.  

Den första kroppen innehåller värmen som ska lagras och bör därför bestå av ett ämne med 

hög specifik värmekapacitet, vilket vatten har. Den första kroppen är i detta fall den varma 

kroppen som kommer att avge värme till närliggande kroppar. Den andra kroppen ska isolera 

den varma kroppen från den kalla kroppen och bör därför ha en låg värmeledningsförmåga 

eller en låg termisk konduktivitet. I modellen går det att ställa in både isoleringsmaterialets 

värmeledningsförmåga och dess tjocklek, vilket avgör hur väl materialet kommer att förhindra 

värme från att avges genom isoleringen. Den tredje och sista kroppen är den kalla kroppen 

som kommer att ta emot värme från lagret. Denna kropp går inte att påverka men modellen 

räknar med dess temperatur för att avgöra hur kall den kalla kropp är och hur mycket värme 

som kommer att avges från värmelagret i form av förluster.  

Modellen optimerar mängden inköpt fjärrvärme i kombination med användningen av 

värmelager (Åberg M., m fl. 2017). Värmelagrets egenskaper representeras som en 

cylinderformad volym nergrävd i marken som ses i figur 6. De ändringar som har gjorts i 
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modellen är en anpassning till prismodellen, se kapitel 3.3.1, och hur laddningen av lagret 

styrs. 

 

Figur 6: Formen av det termiska lagret som det simulerades i matlabmodellen 

I modellen ”Fjarrvarmemodell_HS_PO” definieras värmelagret med dimensionerna på lagret, 

vattentemperaturen på fjärrvärmevattnet och värmekonduktivitet på lagrets delar samt den 

omkringliggande markmassan. Höjd- och radiemåtten på lagret varierar beroende på vilken 

lagerstorlek som undersöks. Se kapitel 3.1.1 för en djupare genomgång av lagerstorlekarna.   

Modellen består av fyra block som var och en representerar en komponent i Akademiska 

sjukhusets värmesystem inklusive ett värmelager, se figur 7. Det första blocket är 

fjärrvärmeblocket och representerar Vattenfalls fjärrvärmeleverans. Det andra blocket är 

värmebehovsblocket och representerar systemets värmebehov vilket i detta fall är byggnad 

B11 vid Akademiska sjukhusets värmebehov. Dessa två block representerar grundsystemet 

där fjärrvärmetillförseln från Vattenfall bestäms efter B11s värmebehov och båda har lika 

värden. Det tredje blocket är värmelagerblocket och representerar värmelagrets 

lagringskapacitet samt hur mycket värme som laddas in och ur lagret. Detta block minskar 

värmeutbytet mellan de två första blocken genom att leda över en del av det första blockets 

värme till sig själv och sedan vidare till det andra blocket. Det fjärde blocket är förlustblocket 

och representerar förluster från värmelagret. Detta är det enda block med negativa värden.  
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Figur 7: En enkel illustration över hur värmesystemet med värmelagret ser ut i modellen 

Dessa fyra block kommer att samverka med varandra under simuleringen genom att B11s 

värmebehov kommer att kräva en viss mängd levererad fjärrvärme från Vattenfall. Men 

genom ett gränsvärde (se kapitel 3.1.3) kommer en del av värmen även ledas in i värmelagret 

under vissa perioder samtidigt som värmebehovet uppnås. Under andra perioder kommer 

värmelagret istället för fjärrvärmetillförseln täcka värmebehovet helt eller till viss del 

tillsammans med fjärrvärmetillförseln. Värmelagret kommer samtidigt så länge det är laddat 

med värme ha förluster men även när det inte är laddat. Lagret kommer att definieras som 

laddat så länge som vattnet i lagret har en temperatur som motsvarar användbar värmeenergi.  

3.1.1 Lagerstorlekar 

Ett termiskt lagers storlek och volym påverkar dess egenskaper och olika värmelagertyper har 

olika storleksmöjligheter. För ett gropvärmelager gäller det att storlekar från ungefär 10 000 

m
3
 till ungefär 50 000 m

3
 enligt de studier som tagits upp i bakgrunden. Den minsta 

lagerstorleken är tagen från gropvärmelagret i Lambohov som hade storleken 9 646 m
3
 vilket 

anses vara den undre gränsen. Det är fullt möjligt att bygga mindre lager men de kommer att 

vara undermåliga i både lagringskapacitet och verkningsgrad.  

Den största lagerstorleken är tagen från studier i bakgrunden som påvisar att lager över 50 000 

m
3
 också är fullt möjliga men investeringen i form av utgrävnings- och materialkostnaderna 

bli väldigt höga i förhållande till livslängden. Ett lager på max 50 000 m
3
 anses därför vara 

den lagerstorlek som kan vara lönsam genom att den betalar tillbaka sig i tid. De fyra 

lagerstorlekar som valdes går att se i tabell 5 tillsammans med deras radie- och höjdmått.  

Tabell 5: Måtten för lagerstorlekarna som simulerades 

Lager Linköpingslagret 10 000-lagret 25 000-lagret 50 000-lagret 

Lagerstorlek [m
3
] 9 646 10 348 25 483 50 152 

Radie [m] 16 13 17,5 22 

Höjd/djup [m] 12 19,5 26,5 33 
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Bortsett från vad tidigare studier säger är det framförallt platsbristen på sjukhustområdet som 

har påverkat valet av lagerstorleken och de mindre volymerna har premierats. 

Linköpingslagret och 10 000-lagret är i princip av samma storlek men med olika 

radiehöjdförhållanden. Detta är för att testa om Linköpingslagret som baseras på 

gropvärmelagret i Lambohov är bättre eller sämre än 10 000-lagret vars radiehöjdförhållanden 

anses vara optimalt enligt andra studier som går att läsa i bakgrunden. Den största skillnaden 

mellan lagren blir att Linköpingslagret kommer bli lägre men bredare som en paj medan 

10 000-lagret blir högre men smalare som en burk. Eftersom ett gropvärmelager ska grävas 

ner påverkar höjden kostnaden men bredden påverkar hur mycket plats ovan yta som lagret 

tar upp. 

Två större storlekar valdes också, där 25 000- och 50 000-lagret anses vara av maxstorlek för 

de förhållanden som finns inom sjukhusområdet. 50 000-lagret är den absolut största storleken 

medan 25 000-lagret är halva den storleken och båda lagren har vad som anses vara optimala 

radiehöjdförhållanden. En annan faktor som påverkar valet av lagerstorlek är 

värmeförbrukningen hos den byggnad som lagret ska vara sammankopplad med vilket kan ses 

i figur 11. Ett mindre basbehov hos en byggnad kan ersättas av ett mindre lager medan ett 

större basbehov hos en byggnad behöver ett större lager. Byggnaden B11 har ett sådant 

basbehov av värme att ett lager med storlek mellan 10 000 m
3
 till 50 000 m

3
 kan anses vara 

lämplig.  

3.1.2 Indata  

Som det nämndes i tidigare kapitel är värmekonduktiviteten på lagrets delar och den 

omkringliggande markmassan samt vattentemperaturen viktig indata. De isolerande måtten 

för det termiska lagret kommer att ha bestämda värden där tjockleken på det isolerande locket 

antas vara LT = 0,4 meter med en värmekonduktivitet på 0,086 W/mK. Vidare kommer 

tjockleken på de isolerande sidorna antas vara LW = 1,1 meter med en värmekonduktivitet på 

0,26 W/mK och tjockleken på den isolerande botten antas vara LB = 1,2 meter med en 

värmekonduktivitet på 0,12 W/mK. Dessa värden är tagna från studien om gropvärmelagret i 

Lambohov (Norbäck K., 1984). 

Gränsvärden för vattnets arbetstemperatur är Tt = 75 grader °C i det övre skiktet och Tb = 45 

grader °C i det undre skiktet där den omkringliggande marktemperaturen antas ha ett snitt på 

Ta = 13 grader °C enligt tidigare studie. Denna marktemperatur kan väljas eftersom det sker 

små förändringar av marktemperaturen under markytan över året och värmelagrets 

värmeläckage kommer att bidra med att det håller en jämnare temperatur över året även när 

det är vinter (Norbäck K., 1984). Temperaturerna är valda så att de är lämpliga att ha i 

sjukhusets värmesystem utifrån ett energi- och säkerhetsperspektiv. Distributionsförlusterna 

kan dessutom minskas om man sänker temperaturerna (Åberg M., m.fl. 2017). 

Marktemperaturen är tagen från studien om gropvärmelagret i Lambohov (Norbäck K., 1984).  

Annan viktig indata är Vattenfalls fjärrvärmepriser för effekt och energi. Vattenfalls tre olika 

fjärrvärmeprisnivåer fördelade på årets tre olika säsongskiftningar (vinter, vår/höst och 

sommar) över månaderna har lagts in (Prisdialog 2016). En månads längd är mellan 672 

timmar och 744 timmar beroende på antalet dagar den månaden.  
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3.1.3 Gränsvärde  

Den indata som är av störst betydelse för modellen är värmeeffektsförbrukningen för B11 som 

både är ett hus i det centrala B-blocket hos Akademiska sjukhuset och namnet på den 

fjärrvärmenod på Akademiska som förser större delen av det centrala blocket med fjärrvärme 

från Vattenfall. Fjärrvärmeförbrukningen har samlats in av Vattenfall för 2016 i MWh per 

timme vilket illustreras i figur 8. Detta representerar det behov av värme som B11 har, utan 

ett värmelager, och visar tydligt hur värmebehovet följer årets temperaturskiftningar. Som 

man kan se i figur 8 är effekttopparna som högst vid 3,1 MWh/h men förbrukningen ligger 

genomsnittligen runt cirka 1,0 MWh/h. Ett värmelagers storlek ankopplat till dess 

lagringskapacitet bör därför inte vara större än att det klarar av att hantera de effekttoppar som 

förekommer men låter lagrets genomsnittsförbrukning vara orörd. I alla fall om syftet är att 

kapa effekttopparna. 

 

Figur 8: Baseffektbehovet av värme hos byggnad B11 vid Akademiska sjukhuset utan inkoppling av ett termiskt lager 

I modellen styrs värmelagringen av värmebehovsdata och ett lagringsgränsvärde. Gränsvärdet 

är ett specifikt värde i MWh/h som användes för att styra in- och urladdning av värme till och 

från lagret. Är gränsvärdet större än effektvärdet kommer lagret att ladda in värme under den 

timmen om det finns plats i lagret och är gränsvärdet mindre än effektvärdet kommer lagret 

att ladda ur värme under den timmen om det finns värme i lagret. Gränsvärdet illustreras i 

figur 9 där varje gång värmebehovet (gröna linjen) går över gränsvärdet laddas värme ut ur 

lagret och varje gång värmebehovet går under gränsvärdet laddas värme in i lagret. Denna in- 

och urladdningsfrekvens kommer dock variera kraftigare än vad som visas i figur 9 om man 

jämför den med figur 8 som visar det exakta värmeeffektbehovet.  
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Figur 9: Värmebehovet varierar över året medan gränsvärdet har ett fast värde som styr laddningen av lagret, när 
värmebehovet ligger under gränsvärdet laddas lagret och när värmebehovet ligger över gränsvärdet laddas lagret ur 

Gränsvärdet är en central del av värmelagerdelen av modellen ”Fjarrvarmemodell_HS_PO” 

och används som lagringsstrategi för att modellen ska kapa de effekttoppar som uppstår under 

året. Dessutom har det lagts in en gräns för hur mycket värme som kan laddas in och ur per 

timme för att förhindra att laddningen blir för stor. Lagret kan därför inte laddas in till fullo på 

en timme utan laddar in 0,25 MWh i timmen. Anledningen till att inladdningskapaciteten har 

detta låga värde beror på att modellen ska minska effekttopparna och finns det ingen gräns på 

inladdningen kan nya effekttoppar uppstå. Med en låg inladdningskapacitet kan lagret laddas 

samtidigt som basbehovet av värme täcks utan att nya effekttoppar uppstår och därför passar 

värdet 0,25 MWh i timmen. Urladdningen är större och har valts till 3,0 MWh vilket 

representerar toppeffekten för värmebehovet enligt figur 8. Detta ger det termiska lagret 

möjligheten att nästan helt själv täcka de effekttoppar som uppstår utan hjälp av 

fjärrvärmetillförseln.  

3.2 Värmebehovsdata  

Akademiska sjukhuset består av ett stort antal byggnader som alla använder fjärrvärme för 

rums- och varmvattenuppvärmning.  B11 är en av de större byggnaderna och dess 

genomsnittliga årliga fjärrvärmeförbrukning har varit cirka 6-7 GWh de senaste fem åren 

(Nystrand M., 2017). Detta gör att Fastigheter och service Region Uppsala som driver och 

servar byggnaderna årligen har en värmekostnad för B11 på drygt 6 miljoner, se tabell 6 

(Vattenfall 2017a). 

Tabell 6: Värdena för B11s värmebehov de senaste åren (Vattenfall 2017bc)  

Årtal Värmebehov [MWh] Kostnad [kronor] 

2016 6 206 6 399 000 

2015 7 044 6 194 000 

2014 7 262 6 103 000 
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Variationer på flera hundra MWh sker från år till år eftersom värmebehovet styrs av 

utomhustemperaturen, framförallt hur långa och kalla vintrarna blir är avgörande för 

värmebehovet. Figur 10 visar fjärrvärmeförbrukning hos B11 de senaste sex åren. De tre 

månaderna där värmebehovet är som störst är december, januari och februari (Nystrand M., 

2017).   

 

Figur 10: B11s fjärrvärmeförbrukning för de senaste sex åren  

Årsmedelvärdet åskådliggörs i figur 10 och utifrån den kan man dra slutsatsen att 

värmebehovet minskar stadigt under våren men efter sommaren en bit in på hösten sker en 

”köldknäpp” som kraftigt ökar värmebehovet. Det är denna köldknäpp eller trappstegsökning 

i värmebehovet som är intressant att bejaka eftersom här skulle ett säsongslager kunna göra 

stor skillnad i fjärrvärmeförbrukningen. Detta blir tydligare i figur 11 där de olika årens 

fjärrvärmeförbrukning slås ihop till ett genomsnittsvärde av åren. 
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Figur 11: B11s fjärrvärmeförbrukning sammanställt som genomsnitt för sex år från 2011 till 2016  

Nyckeltal för akademiska sjukhusets utan lagring per timme och år för B11 går att se i tabell 

7. Detta basbehov kommer alltid att vara den minsta möjliga värmeförbrukningen för B11 och 

går inte att lagra bort eftersom värme måste köpas in först för att kunna lagras in i det 

termiska lagret.  

Tabell 7: Genomsnittet av den inköpta värmen fördelad på en timme och den totalt inköpta värmen för hela år 2016 

Lager Basbehov  

Genomsnittet av inköpt värme [MWh/h] 0,704 

Summan av inköpt värme [MWh] 6 168 

 

3.3 Fjärrvärmepriser  

Fjärrvärmepriset kan delas in i tre komponenter, effekt, energi samt flöde, och i tre 

prisklasser, sommar, höst/vår samt vinter. Effektpriset är ett fast pris som sätts beroende på 

vilka effekttoppar en kund har och när priset är satt betalas en abonnerad avgift. Desto lägre 

effekttoppar kunden har ju lägre blir det abonnerade effektpriset och därför lönar det sig att 

sänka sina effekttoppar. Skulle dock verksamheten i lokalen få en effekttopp som överstiger 

den effekt priset har satts efter kommer kunden att få betala en övertrasseringssavgift som är 

betydligt dyrare än effektpriset. Den abonnerade avgiften är 870 kr/kW och 
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övertrasseringsavgiften är 1760 kr/kW. Effektpriset står för cirka 40 % av den totala 

fjärrvärmekostnaden vilket kan ses i figur 12 (Prisdialog Vattenfall, 2016). 

 

Figur 12: Fördelning av de olika priserna i procent (Prisdialog Vattenfall, 2016) 

Energipriset är ett rörligt pris som beror av två saker, dels vilken tid på året det är och dels hur 

mycket värme verksamheten är i behov av. Energipriset är således dyrare under vintern när 

många verksamheter behöver mycket värme men billigare under sommaren när behovet är 

lägre. Prisskillnaden mellan de olika månaderna kan ses i figur 13 varav sommarpriset är 231 

kr/MWh, vår/höstpirset är 367 kr/MWh och vinterpriset är 525 kr/MWh. Energipriset står för 

cirka 55 % av den totala fjärrvärmekostnaden vilket kan ses i figur 9 (Prisdialog Vattenfall, 

2016). 

 

Figur 13: Fördelningen av de olika energipriserna över årets månader där mörkblått är vinterpriset, blått är höst- och 
vårpriset och ljusblått är sommarpriset (Prisdialog Vattenfall, 2016) 

Flödespriset är ett rörligt pris som beror av kundens flöde men som också kan vara en 

inkomstkälla eftersom Vattenfall kan istället bli den som betalar. Detta beror på om kunden 

har ett flöde som är högre än genomsnittet vilket blir en kostnad för kunden eller om de har ett 

flöde som är lägre än genomsnittet vilket blir en inkomstkälla för kunden. Syftet med detta 

pris är att minska mängden varmvatten som pumpas runt i systemet eftersom högre flöden 

leder till större energiförluster, lägre produktionsverkningsgrad och högre driftkostnader för 

driften. Vattenfall vill därför sänka flödet genom att belöna dem som har lägre flöden i sina 
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system. Flödesavgiften står för cirka 5 % av den totala fjärrvärmekostnaden. (Prisdialog 

Vattenfall, 2016) 

Ett värmelager kan alltså på två olika sätt minska fjärrvärmekostnaderna via både effektpriset 

och energipriset. Ett värmelager kan kapa effekttopparna vilket både gör att man kan minska 

sin effekt och gör att man får ett bufferlager som ger marginal mot överuttag. Detta öppnar för 

möjligenheten att spara pengar genom lägre effektkostnader och samtidigt öka redundansen 

(Prisdialog Vattenfall, 2016). Eftersom ett värmelager inte kan påverka fjärrvärmekostnaderna 

via flödespriset och flödet antas vara detsamma oavsett om det finns ett värmelager eller ej 

kommer kostnaderna för flödet att försummas under detta arbete och dess beräkningar.  

Besparingar för energipriset sker genom att man köper in mer fjärrvärme under sommaren när 

den är billig och lagrar den fram till hösten och vintern när fjärrvärmepriset är högre. Istället 

för att köpa in mer fjärrvärme kan man istället tappa ut värme ur lagret och spara på sina 

fjärrvärmekostnader. Själva energianvändningen minskar inte men man minskar 

användningen av den dyrare energin och sparar pengar. Dessa insparade pengar kan sedan 

användas till energisparåtgärder.  

3.3.1 Värmekostnadsberäkningar  

Den totala värmekostnaden för ett år beräknas utifrån Vattenfalls prismodell vilket gicks 

igenom i kapitel 3.3. Investeringskostnaden kommer inte att beräknas under detta arbete 

eftersom det saknas relevant och nutida information om kostnaderna för ett gropvärmelager. 

Endast antaganden baserat på kostnader från äldre studier från 1980-talet kan göras i detta 

arbete. Nutida kostnadsberäkningar skulle kräva ytterligare studier om gräv-, konstruktion- 

och materialkostnader.  

Värmekostnaden kan delas upp i två delar, en effektdel och en energidel, där båda har olika 

prisnivåer. Den totala värmekostnaden för både effekt och energi, Ktot, beräknas genom att 

addera totala värmekostnaden för effekten, Kef, med den totala kostnaden för värmeenergi, 

Ken. Ekvation 1: 

𝐾𝑡𝑜𝑡 = 𝐾𝑒𝑓 + 𝐾𝑒𝑛                                                            (1) 

Kostnaderna för värmeeffekten beror värmeeffektbehovstoppen från indataoch är i detta fall 

för B11 enligt år 2016s värdesiffor 3,120 MW. Kostnaden per kW är 870 kr vilket gör att den 

totala värmekostnaden för effekten, Kef, beräknas genom att multiplicera kostanden per kW, 

kef, med den högsta värmeeffektbehovstoppen, HDtef. Ekvation 2: 

𝐾𝑒𝑓 = 𝑘𝑒𝑓 × 𝐻𝐷𝑡𝑒𝑓                                                            (2) 

En alternativ kostnadsberäkning för värmeeffekten kan göras om övertrasseringsavgiften, se 

kapitel 3.3, räknas med. Denna avgift måste inkluderas om toppeffekten överstiger en 

maxeffekt som kunden har bestämt i samrådan med Vattenfall. I Uppsala Akademiska sjukhus 

fall var maxeffekt år 2016 för B11 satt till 2,7 MW (Nystrand M., 2017) vilket innebär att 

övertrasseringsavgiften måste räknas med. Den totala värmekostnaden för effekten, Kef, 

beräknas då enligt tidigare formel fast den högsta värmeeffektbehovstoppen, HDtef, byts ut 
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mot den valda maxeffekten, HDmef, och det läggs till det adderade tillägget 

övertrasseringskostnad ktaef multiplicerad med översteget över maxeffekten, HDtef – HDmef. 

Ekvation 3:  

𝐾𝑒𝑓 = 𝑘𝑒𝑓 × 𝐻𝐷𝑚𝑒𝑓 + 𝑘𝑡𝑎𝑒𝑓 × (𝐻𝐷𝑡𝑒𝑓 − 𝐻𝐷𝑚𝑒𝑓)                                (3) 

Kostnaden för värmeenergin beror av den totala mängden inköpt värme. Kostnaden per MWh 

har tre prisnivåer enligt prismodellen, se kapitel 3.3. Detta innebär att kostnaden för 

värmeenergin, ken, måste räknas ut för dessa tre prisnivåer och dessa säsongers inköpta värme, 

HDsen, först, för att sedan summeras för att få den totala kostnaden för värmeenergi, Ken. 

Ekvation 4: 

𝐾𝑒𝑛 = 𝑘𝑒𝑛,𝑣𝑖𝑛 ×𝐻𝐷𝑠𝑒𝑛,𝑣𝑖𝑛 + 𝑘𝑒𝑛,𝑣å/ℎö × 𝐻𝐷𝑠𝑒𝑛,𝑣å/ℎö + 𝑘𝑒𝑛,𝑠𝑜𝑚 ×𝐻𝐷𝑠𝑒𝑛,𝑠𝑜𝑚          (4) 

3.3.2 Övriga beräkningar 

Ytterligare beräkningar som användes under detta arbete var beräkningarna av värmelagrets 

verkningsgrad och utnyttjandegrad vilket presenteras i resultatdelens kapitel 4.2 och kapitel 

4.3. Beräkningarna baseras på de värden som framkom i resultatet via matlabmodellens 

simuleringar.  

Det kommer alltid att laddas ur mindre värme än vad som laddas in på grund av förluster som 

sker när den lagrade värmen läcker ut ur lagret. Hur ofta in- och urladdningar sker beror av 

gränsvärdet som är en viktig del av modellen. Verkningsgraden, ηlager, är kvoten mellan hur 

mycket värme som laddas ut ur lagret, Qut, och hur mycket som laddats in, Qin. Ekvation 5: 

𝜂𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 =
𝑄𝑖𝑛

𝑄𝑢𝑡
                                                                  (5) 

Det termiska lagret kommer inte alltid att vara fulladdat även om det kommer att vara 

perioder när lagret är i princip fulladdat och det är av intresse att undersöka hur 

förekommande detta är. Utnyttjandegraden, Uglager, beräknas utifrån jämförelsen mellan hur 

mycket värme som genomsnittligen ligger lagrat i det termiska lagret, Qmedel, och hur stor 

lagringskapacitet lagret har, Qkap. Ekvation 6:  

𝑈𝑔𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 =
𝑄𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙

𝑄𝑘𝑎𝑝
                                                            (6) 

3.4 Kalibrering av modellen 

Eftersom syftet med det termiska lagret är att kapa effekttoppar under framförallt vintern och 

öka redundansen behöver lagret en viss lagrad mängd värme vid rätt tillfälle. Denna mängd 

kan variera beroende hur mycket effekttopparna ska kapas och hur stor redundans som 

eftersöks. Mängden värme i lagret styrs också av vilket gränsvärde som används i modellen 

för att styra in- och urladdning och därför kan man kalibrera modellen efter rätt gränsvärde. 

Rätt gränsvärde innebär ett gränsvärde som ser till att lagret är laddat med en mängd värme 

som klarar av att både kapa effekttoppar och att öka redundans för Uppsala Akademiska 

sjukhus. 
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4. Resultat  

Resultatet presenteras nedan i grafer, i tabeller och med beräkningar men med endast korta 

kommentarer. De längre kommentarerna med djupare analys presenteras i analysdelen i 

kapitel 5. 

4.1 Lagringskapacitet för alla lagerstorlekar 

Lagringskapaciteten avgör hur mycket värme som kan lagras i det termiska lagret under en 

period och styrs främst av lagrets storlek. Men det är gränsvärdet som styr hur mycket värme 

som laddas in eller ur lagret vilket gör att ett ”fel” gränsvärde kan innebära att ett lagers hela 

lagringskapacitet inte utnyttjas. Detta kommer att redovisas i följande kapitel. De lägsta 

gränsvärdena, de högsta gränsvärdena och de gränsvärden som garanterar att lagret blir 

fulladdat till årsskiftet går att se i de följande figurerna. De sistnämnda gränsvärden valdes för 

att ett fulladdat lager vid årsskiftet innebär att lagret är som bäst rustad för att hantera de 

effekttoppar som kommer att uppstå i januari och februari.  

De lägsta gränsvärdena för de fyra lagren Linköpings-, 10 000-, 25 000- och 50 000-lagret 

simulerades för deras lagringskapacitet och går att se i figur 14. Det lägsta gränsvärdet 

innebär ett gränsvärde som gör att det termiska lagret endast är laddat med cirka 15 MWh vid 

årsskiftet. Det innebär att ännu lägre gränsvärden skulle göra att lagret står helt tomt under 

hela året och detta är inte intressant att undersöka. De lägsta gränsvärdena är 1,3 MWh/h för 

Linköpingslagret, 1,3 MWh/h för 10 000-lagret, 1,2 MWh/h för 25 000-lagret och 1,1 MWh/h 

för 50 000-lagret. Anledningen till att det lägsta gränsvärdet är olika för de olika 

lagerstorlekarna är att de större lagren har större lagringskapacitet och laddas inte ur lika fort 

vid slutet av året. 

 

Figur 14: De fyra lagren med inlagrad värme och med de lägsta gränsvärdena 1,3 för Linköpingslagret, 1,3 för 10 000-
lagret, 1,2 för 25 000-lagret och 1,1 för 50 000-lagret 
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Som det går att se i figur 14 är lagren i princip tomma i början av året och kommer därför inte 

kunna reducera några effekttoppar. De kommer inte heller kunna ge någon ökad redundans 

under vinterhalvåret och det största lagret blir inte ens fulladdat över året. Dessa gränsvärden 

är alltså alldeles för låga för att syftet med det termiska lagret ska kunna uppfyllas. 

De fyra lagren Linköpings-, 10 000-, 25 000- och 50 000-lagret med gränsvärden som ger full 

laddning till årsskiftet simulerades för deras lagringskapacitet och går att se i figur 15. Dessa 

lager blev fulladdade med gränsvärdena 1,6 MWh/h för Linköpingslagret, 1,6 MWh/h för 10 

000-lagret, 1,6 MWh/h för 25 000-lagret och 1,7 MWh/h för 50 000-lagret. Fulladdade lager 

innebär att deras lagringskapacitet har utnyttjas till max och att de innehåller den största 

möjliga mängd värme i slutet av året. Denna mängd varierar beroende på värmelagrets storlek 

och den är 336 MWh för Linköpingslagret, 360 MWh för 10 000-lagret, 887 MWh för 

25 000-lagret och 1 745 MWh för 50 000-lagret. 

 

Figur 15: De fyra fulladdade lagren med de gränsvärdena 1,6 för Linköpingslagret, 1,6 för 10 000-lagret, 1,6 för 25 000-
lagret och 1,7 för 50 000-lagret 

Utifrån figur 15 går det att se att de fulladdade lagren töms snabbt i början av året eftersom de 

största effekttopparna uppkommer då. Det innebär att en del effekttoppar kan komma att 

kapas men endast det största lagret kan garantera att alla effekttoppar kapas eftersom det 

lagret inte töms till fullo. Det innebär också att endast det största lagret kommer att öka 

redundansen under vinterhalvåret eftersom de andra lagren töms för fort. Dessa gränsvärden 

för de mindre lagren är alltså alldeles för låga för att syftet med det termiska lagret ska kunna 

uppfyllas. Det största lagret verkar dock ha uppfyllt sitt syfte med gränsvärde 1,7 MWh/h. 

De högsta gränsvärdena för de fyra lagren Linköpings-, 10 000-, 25 000- och 50 000-lagret 

simulerades för deras lagringskapacitet och går att se i figur 16. Det högsta gränsvärdet är 2,0 

MWh/h för alla lager och anledningen till detta går att finna i figur 8 i kapitel 3.1.2. Där kan 

man se att värmebehovet i effekt sällan går över 2,0 MW under året förutom under de kallaste 
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vintermånaderna och ett gränsvärde större än 2,0 MWh/h skulle innebära att lagret aldrig 

laddas ur. Simuleringar med modellen där ett högre gränsvärde har använts påvisar också 

detta och därför sattes 2,0 MWh/h som en övre gräns i denna studie. Detta innebär att lagren 

är precis som innan fulladdade vid årsskiftet men gränsen för urladdning är lägre vilket 

innebär att lagren är sparsammare med sin värme. Eftersom gränsvärdet styr när in- och 

urladdning sker kommer att högt gränsvärde innebära att urladdning sker sällan eftersom 

värmebehovet sällan blir högre än 2,0 MWh/h förutom vid effekttoppar.  

 

Figur 16: De fyra lagren med inlagrad värme och med det högsta gränsvärdet 2,0 för alla fyra lagren 

Figur 16 visar att trots det höga gränsvärdet kommer de två mindre lagren att tömmas snabbt 

efter årsskiftet men att båda de två större lagren kommer att ha kvar värme i sina lager efter 

perioden med de största effekttopparna. De två mindre lagren kommer dock att öka 

redundansen över princip hela året förutom under årets två första månader. De två större 

lagren kommer däremot att öka redundansen över hela året varav det största lagret inbringar 

högst redundans eftersom det inte ens laddas ur till hälften.  

En sammanfattning av innebörden av resultatet i figur 14, 15 och 16 visas i tabell 8 där det går 

att se hur de olika gränsvärde antas påverka effektkapningen. Detta kommer att gås igenom 

utförligare i kapitel 4.4. Utifrån detta kommer modellen att kalibreras så att det resterande 

resultatet kommer att presenteras med gränsvärden 1,6 MWh/h och 1,7 MWh/h. Detta innebär 

att de tre mindre lagren kommer att simuleras med gränsvärde 1,6 MWh/h och det större 

lagret kommer att simuleras med gränsvärde 1,7 MWh/h vilket gör att alla lagren kommer att 

vara fulladdade vid årsskiftet.  
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Tabell 8: Sammanfattning om vad de olika gränsvärdena innebär för de olika lagerstorlekarna 

Lager Linköping 10 000  25 000 50 000 

Lågt gränsvärde 

1,1 – 1,5  

Ingen 

effektkapning 

Ingen 

effektkapning 

Ingen 

effektkapning 

Laddas inte till 

fullo, ingen 

effektkapning 

Medelgränsvärde 

1,6 – 1,7 

Ingen eller liten 

effektkapning 

och lagret töms 

Ingen eller liten 

effektkapning 

och lagret töms 

Effektkapning 

men lagret töms  

Effektkapning 

med cirka 30 % 

värme kvar 

Högt gränsvärde 

1,8 – 2,0  

Effektkapning 

men lagret töms 

och lagret står 

fullt resten av 

året 

Effektkapning 

men lagret töms 
och lagret står 

fullt resten av 

året 

Effektkapning 

med cirka 30 % 

värme kvar 

Effektkapning 

med cirka 65 % 

värme kvar 

 

4.2 Verkningsgrad 

Verkningsgraden som beräknats enligt ekvation 5 från kapitel 3.3.2 för de fyra lagren 

visualiseras i figur 17. De två mindre lagren har högre verkningsgrad än de två större lagren 

förutom mellan gränsvärdena 1,7 MWh/h till 1,9 MWh/h där 25 000-lagret har något större 

verkningsgrad. Det största lagret har sämst verkningsgrad och alla lagrens verkningsgrad 

minskar när gränsvärdet ökar. 

 

Figur 17: Verkningsgraden för de fyra lagren i förhållande med vilket gränsvärde som använts i modellen 
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4.3 Utnyttjandegrad 

Utnyttjandegraden som beräknats enligt ekvation 6 från kapitel 3.3.2 för de fyra lagren 

visualiseras i figur 18. De två mindre lagren har högre utnyttjandegrad än de två större lagren 

förutom efter gränsvärde 1,7 MWh/h där det största lagret går om och får den högsta 

utnyttjandegraden av dem alla. Alla lagrens utnyttjandegrad ökar med gränsvärdets ökning 

och allra snabbast ökar 50 000-lagret efter gränsvärde 1,6 MWh/h.   

 

 

Figur 18: Utnyttjandegraden för de fyra lagren i förhållande med vilket gränsvärde som använts i modellen 

4.4 Inköpt värme  

Den inköpta värmen ska täcka behovet av värme hos B11 men även laddas in i lagret. I figur 

19 är alla lagren fulladdade vid årsskiftet enligt kalibreringen i kapitel 3.4.1. Det innebär att 

alla lagren har gränsvärde 1,6 MWh/h förutom 50 000-lagret som istället har gränsvärde 1,7 

MWh/h.  
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Figur 19: Variationen för de olika lagrens inköpta värme i jämförelse med det basbehovet av effekten HD i bakgrunden 
indelade i varsin enskilda graf för att ge en tydligare visualisering av deras skillnader 

Genomsnittet och summan av den inköpta värmen sammanställts i tabell 9. Notera att 

basbehovet i denna tabell innebär att det inte finns något lager vilket går att läsa mer om i 

kapitel 3.2.1. Införandet av ett termiskt lager kommer att öka den totala summan av inköpt 

värme men det blir en liten ökning i jämförelse med den mängd värme som köps in för att 

täcka basbehovet. 

Tabell 9: Genomsnittet av den inköpta värmen fördelad på en timme och den totalt inköpta värmen för hela år 2016 

Lager Basbehov  Linköping 10 000  25 000  50 000  

Genomsnittet av inköpt 

värme [MWh/h] 

0,704 0,769 0,770 0,811 0,852 

Skillnad mot basbehov 

[MWh/h] 

0 + 0,065 + 0,066 + 0,107 + 0,148 

Skillnad mot basbehov 

[%] 

0 + 9,23 + 9,38 + 15,20 + 21,02 

Summan av inköpt 

värme [MWh] 

6 168 6 737 6 749 7 105 7 465 

Skillnad mot basbehov 

[MWh] 

0 + 569 + 581 + 937 + 1 297 

Skillnad mot basbehov 

[%] 

0 + 9,23 + 9,42 + 15,19 + 21,03 
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Ett varaktighetsdiagram omfördelar värdena i en vektor genom att låta värdena stiga eller 

sjunka i skala längs vektor. I detta fall innebär det att de största värdena kommer att befinna i 

början av värdevektorn, längst till vänster i graferna, för att sedan sjunka i värde längs med 

vektorn. Figur 20 visar ett varaktighetsdiagram för inköpt värme till Uppsala Akademiska 

sjukhus uppdelad i fyra diagram, en för varje lagerstorlek.   

 

Figur 20: Varaktighetsdiagram över hur den inköpta värmen för de fyra lagerstorlekarna står sig i förhållanden till det 
ursprungliga effektbehovet HD 

Figur 21 visar de fem högsta effekttopparna och dess skillnad mellan basbehovet och de olika 

lagerstorlekarna. Notera att de två mindre lagerstorlekarna höjer effekttoppen till 3,15 MW 

och 3,14 MW istället för att sänka den men detta gäller endast den allra högsta effekttoppen 

medan de efterföljande topparna är lägre. Endast det två större lagerstorlekarna lyckas kapa 

effekttoppen 3,12 MW ner till 2,75 MW och 2,06 MW. Dessutom blir effekttopparna för de 

större lagren något jämnare än vad de mindre lagrens effekttoppar blir. Det innebär ökade 

kostnader för de mindre lagerstorlekarna men stora vinster för de större lagerstorlekarna. 

Dessa vinster bli större om man räknar med övertrasseringsavgiften som Fastigheter och 

Service fick betala för år 2016. 
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Figur 21: Visar en jämförelse mellan fem högsta effekttopparna för både basbehovet och de fyra lagerstorlekarna 

Denna skillnad kan beräknas ekonomiskt enligt formlerna från kapitel 3.2.1 där ekvation 3 

och 3 kan användas för att beräkna vad kostnaden för värmeffekten med och utan 

övertrasseringsavgiften skulle bli för de olika lagren. År 2016 hade B11 den bestämda 

maxeffekten 2,7 MW som överskreds enligt figur 21. Vinsten med att sänka effekttopparna 

kan ses i tabell 10. Denna vinst bortser från investeringskostnaden och vad det skulle innebära 

för den årliga vinsten eftersom investeringskostnaden skulle behöva betalas tillbaka årligen 

under ett visst antal år, precis som ett lån.  

Tabell 10: Den drift-ekonomiska vinsten för varje lagerstorleks maxvärde av effekten i jämförselse med basbehovet 

Lager  Basbehov  Linköping 10 000 25 000  50 000  

Maxvärde 

[MWh/h] 

3,12 3,15 3,14 2,75 2,06 

Kostnad utan 

övertrasserings-

avgift[kronor] 

2 714 000 2 738 000 2 736 000 2 394 000 1 789 000 

Vinst [kronor] 0 – 24 000 – 22 000 320 000 925 000 

Kostnad med 

övertrasserings-

avgift[kronor] 

3 088 000 3 137 000 3 131 000 2 439 000 1 789 000 

Vinst [kronor] 0 – 49 000 – 43 000 649 000 1 299 000 

 

4.5 Värmeförluster  

När värme köps in och lagras in det termiska lagret kommer förluster att oundvikligen att 

uppstå. Det är förluster av värme som aldrig skulle ha uppstått utan ett lager och är därför en 

nackdel av att införa ett värmelager. I figurerna 22 och 23 är alla lagren fulladdade vid 
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årsskiftet enligt modellkalibreringen vilket innebär att alla lagren har gränsvärde 1,6 MWh/h 

förutom 50 000-lagret som istället har gränsvärde 1,7 MWh/h. Desto större ett termiskt lager 

är ju större förluster har det men procentuellt har de större lagerstorlekarna mindre förluster 

än de mindre lagerstorlekarna 

 

Figur 22: Genomsnittsförlusten per timme för de olika lagerstorlekarna 

 

 

Figur 23: Den totala förlusten för de olika lagerstorlekarna  

4.6 Inladdningar och urladdningar  

När in- och urladdningar sker har stor betydelse för ekonomin på grund av energipriset 

variation över året. I figur 24 är alla lagren fulladdade vid årsskiftet enligt 

modellkalibreringen vilket innebär att alla lagren har gränsvärde 1,6 MWh/h förutom 50 000-

lagret som istället har gränsvärde 1,7 MWh/h. 
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Figur 24: Inladdning i rött i jämförelse med urladdning i blått för alla fyra lagerstorlekar  

Det är svårt att se hur lagrets laddning varierar över tid i figur 24 och för en bättre förståelse 

av inladdning och urladdning bör figur 25 studeras. Här går det att se hur urladdning och 

inladdning byter av med varandra över januari månads timmar. Figur 25 visar endast 

Linköpingslagrets laddningsmönster men alla lagerstorlekarnas laddningsmönster är mycket 

lika. Skillnaden som uppstår sker senare under året vilket kan ses i figur 24 som visar när 

inladdningen slutar för de olika lagerstorlekarna.  
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Figur 25: En inzoomad bild över inladdning i rött i jämförelse med urladdning i blått för Linköpingslagret i januarimånad 

Vad kostnaderna blir för värmeenergin går att beräkna enligt formel 6 från kapitel 3.3.1. Den 

beror av energiprisets skiftningar över månaderna, effektbehovet och när in- och urladdningar 

sker. Energipriset variation uppvisades i kapitel 3.3 och när in- och urladdningar sker kan ses i 

tabell 11. Den tabellen visar också vilken kostnad inladdningen har under den tidsperiod den 

laddas in och vilket värde urladdningen har under den tidsperiod den laddas ur. Siffrorna från 

tabell 11 är från samma simulering som den vars resultat visas i figur 24 och 25. Jämförelse 

mellan in- och urladdning visar att inladdningen av värme sker i princip året om men att den 

är koncentrerad till sommarhalvåret. De mindre lagren laddas in till fullo mycket snabbare än 

de större lagren också. Alla lagren har en viss inladdning under vintern vilket leder till 

ekonomiska förluster för alla lagerstorlekar utom 25 000-lagret. 
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Tabell 11: In- och urladdningsmängd i MWh för varje energiprisperiod över året och vilken kostnad eller värde i kronor 
den energimängden har 

 Jan-Mar 

och Dec 

[MWh] 

Apr och 

Okt-Nov 

[MWh] 

Maj- 

Sep 

[MWh] 

Totalt värde av 

värmeenergin som 

laddas in/ur [Kronor] 

Kostnad 

eller vinst 

[Kronor] 

Linköping – 

inladdning  597 393 121 485 000 

 

Linköping – 

urladdning 
690 152 0 418 000 

– 67 000 

 

10 000 – 

inladdning  595 396 151 492 000 

 

10 000 – 

urladdning 
714 152 0 431 000 

– 61 000 

 

25 000 – 

inladdning  642 450 762 678 000 

 

25 000 – 

urladdning 
1 227 152 0 700 000 

22 000 

 

50 000 – 

inladdning  733 471 1 186 832 000 

 

50 000 – 

urladdning 
1 493 80 0 813 000 

– 19 000 

 

 

4.7 Sammanfattning av resultatet 

En kort sammanfattning av resultatet som kommer att fördjupas i följande kapitel 5. De två 

mindre lagren har högre verkningsgrad än de två större lagren förutom mellan gränsvärdena 

1,7 MWh/h till 1,9 MWh/h där 25 000-lagret har något större verkningsgrad. Det största lagret 

har sämst verkningsgrad och alla lagrens verkningsgrad minskar när gränsvärdet ökar.  

De två mindre lagren har högre utnyttjandegrad än de två större lagren förutom efter 

gränsvärde 1,7 MWh/h där det största lagret går om och får den högsta utnyttjandegraden av 

dem alla. Alla lagrens utnyttjandegrad ökar med gränsvärdets ökning och allra snabbast ökar 

50 000-lagret efter gränsvärde 1,6 MWh/h.   

Införandet av ett termiskt lager kommer att öka den totala summan av inköpt värme men det 

blir en liten ökning i jämförelse med den mängd värme som köps in för att täcka basbehovet. 

Endast det två större lagerstorlekarna lyckas kapa effekttoppen 3,12 MW ner till 2,75 MW 

och 2,06 MW medan de två mindre lagerstorlekar ökar den något till 3,15 MW och 3,14 MW. 

Det innebär ökade kostnader för de mindre lagerstorlekarna men stora vinster för de större 
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lagerstorlekarna. Dessa vinster bli större om man räknar med övertrasseringsavgiften som 

Fastigheter och Service fick betala för år 2016. 

Desto större ett termiskt lager är ju större förluster har det men procentuellt har de större 

lagerstorlekarna mindre förluster än de mindre lagerstorlekarna. Jämförelse mellan in- och 

urladdning visar att inladdningen av värme sker i princip året om men att den är koncentrerad 

till sommarhalvåret. De mindre lagren laddas in till fullo mycket snabbare än de större lagren 

också. Alla lagren har en viss inladdning under vintern vilket leder till ekonomiska förluster 

för alla lagerstorlekar utom 25 000-lagret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

5. Analys 

Denna del behandlar analysen av resultatet och går igenom utförligare vad de siffror, grafer 

och tabeller som presenterades i kapitel 4 betyder.  

5.1 Lagringskapacitet för alla lagerstorlekar 

De lägsta gränsvärdena gör att det termiska lagret står tomt till årsskiftet och inte lagrar värme 

från sommar till vinter utan snarare från sommar till höst. Resultatet av detta visas i figur 19 

vilket visar att lagren laddas ur hastigt efter att laddas till fullo och det största lagret hinner 

inte ens laddas upp helt innan det töms. De lägsta gränsvärdena ligger mellan 1,1 MWh/h till 

1,3 MWh/h och motsvarar ungefär den genomsnittliga effekten över året. Vid dessa lagrens 

lägsta gränsvärde laddas lagren upp med ungefär 15 MWh värme till årsskiftet. Med ett lågt 

gränsvärde kommer värmelagret inte att laddas in eftersom värmebehovet alltid kommer vara 

över gränsvärdet vilket gör att den värme som finns i lagret snabbt laddas ur. De 15 MWh 

som finns i lagret vid årsskiftet kommer att laddas ur inom ett dygn och göra nästintill ingen 

nytta. Dessutom skulle ett större lager inte vara en lösning eftersom det inte skulle laddas till 

fullo ändå med ett lågt gränsvärde utan gränsvärdet måste höjas.  

För att lagret ska vara laddad till fullo krävs det att gränsvärdet höjs till 1,6 MWh/h för de 

olika lagringstorlekarna förutom det största 50 000-lagret som kräver gränsvärdet 1,7 MWh/h. 

Anledningen till detta är att det större lagret har en stor lagringskapacitet som inte hinner 

laddas upp till fullo med ett lågt gränsvärde och kräver därför ett högre. I det här resultatet 

lyckas lagren laddas till fullo under sommaren och lagrar sedan värme fram till vinter där de 

sedan laddas ur.  

Värdena för lagringskapacitet när de olika lagerstorlekarna har det högsta simulerade 

gränsvärdet 2,0 MWh/h går att se i figur 21. Detta gränsvärde krävs för att de två mindre 

lagerstorlekarna ska kunna leverera värme under hela vintern även om det bara sker under de 

allra kallaste tidsperioderna. Här töms inte heller de två större lagren helt utan håller mellan 

20 % till 60 % av värmen lagrad ständigt. Detta ger bra redundans eftersom de alltid kommer 

att ha värme redo ifall det skulle ske kraftigare effekttoppar eller ett bortfall av fjärrvärme. 

Detta skulle dock inte vara en ekonomisk eller energimässig vinst utan snarare en 

säkerhetsmässig vinst. Men är syftet att spara pengar är ett lägre gränsvärde att föredra. 

5.2 Verkningsgrad 

Figur 17 i kapitel 4.2 visar ett tydligt samband mellan ett termiskt lagers verkningsgrad och 

gränsvärdet som används i den primära matlabmodellen. Ökar gränsvärdet kommer 

verkningsgraden att sjunka och det gäller för alla lagerstorlekar. Det finns dock vissa 

skillnader mellan de olika lagerstorlekarna. De två mindre lagren har högre verkningsgrad än 

de två större lagren förutom mellan gränsvärdena 1,7 MWh/h till 1,9 MWh/h där 25 000-

lagret har något större verkningsgrad. Skillnaden i verkningsgrad mellan de tre lagren under 

det gränsvärdeintervallet är dock liten med en eller två procentenheters skillnad.  

Det största lagret har lägst verkningsgrad och dess verkningsgrad sjunker kraftigt vid 

gränsvärde 1,6 MWh/h och uppåt där lagret får den lägsta verkningsgraden 46 % vid 
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gränsvärde 2,0 MWh/h. De andra lagren håller sig på en verkningsgrad på runt 60 % vid 

samma gränsvärde. Det största lagret måste alltså ha betydande förluster över året som 

kompenseras med mer inladdning vilket gör att verkningsgraden sjunker. Eftersöks en hög 

verkningsgrad bör ett lågt gränsvärde användas där ett gränsvärde runt 1,6–1,7 MWh/h är en 

bra högsta gräns som ger en verkningsgrad mellan 70-75 %. 

5.3 Utnyttjandegrad 

Figur 18 i kapitel 4.3 visar ett tydligt samband mellan ett termiskt lagers utnyttjandegrad och 

gränsvärdet som används i den primära matlabmodellen. Ökar gränsvärdet kommer 

utnyttjandesgraden att öka med den och det gäller för alla lagerstorlekar. Det finns dock vissa 

skillnader mellan de olika lagerstorlekarna. De två mindre lagren har högre utnyttjandegrad än 

de två större lagren förutom efter gränsvärde 1,7 MWh/h där det största lagret går om och får 

den högsta utnyttjandegraden av dem alla. Alla lagrens utnyttjandegrad ökar med 

gränsvärdets ökning och allra snabbast ökar 50 000-lagret efter gränsvärde 1,6 MWh/h.   

De mindre lagren kommer att laddas upp till fullo snabbare än de större lagren och kommer 

därför att ha en högre procentuellt mängd lagrad värme än vad de större lagren kommer att ha. 

De kommer också att laddas ur snabbare än de större lagren och det allra största lagret 

kommer inte att laddas ut fullt någon gång vid de högre gränsvärdena vilket ger en högre 

genomsnittligt mängd lagrad värme. Allt detta återspeglas i figur 18 som visar tydligt att de 

mindre lagren är bättre anpassade till lägre gränsvärden när det gäller att ha en bra 

utnyttjandegrad. Det största lagret har dock bäst utnyttjande grad vid gränsvärde 2,0 MWh/h 

på 93 % vilket inget annat lager har. Detta leder till att om en hög utnyttjandegrad eftersöks 

bör ett högt gränsvärde användas där ett gränsvärde runt 1,6–1,7 MWh/h är en bra lägsta 

gräns som ger en utnyttjandegrad mellan 65-80 % beroende på lagerstorlek.  

5.4 Inköpt värme med grafer och varaktighetsdiagram  

Den inköpta värmen fördelar sig ganska jämnt mellan de olika lagren vilket man kan se i figur 

19 och 20 vilket beror på att det inkluderar både den värme som köps in för att täcka 

värmebehovet och den värme som lagras i värmelagret. Eftersom värmebehovet är så pass 

högt i jämförsele med vad värmelagret lagringskapacitet är, som ska ta bort effekttoppar, 

kommer lagrets påverkan inte göra så stor skillnad på den totala inköpta värmen.  

Detta resultat blir tydligare i tabell 9 som visualiserar genomsnittet och summan av den 

inköpta värmen i siffror med jämförelse mot basbehovet. Basbehovet är den 

värmeförbrukning som B11 har utan ett termiskt lager. De två mindre lagerstorlekarna har i 

princip samma mängd inköpt värme vilket stämmer väl med tidigare slutsatser om att deras 

snarlika storlek ger samma egenskaper oavsett deras olikartade former. Att mer värme köps in 

är i sig inte förvånande eftersom ett värmelager kommer har en del förluster som måste 

kompenseras för vilket innebär att mer värme måste köpas in. Köps värmen in under 

sommaren kommer den vara billigare och en sak som inte visas i modellen är den eventuella 

överskottsvärme som finns tillgängligt på sjukhuset kan laddas in i lagret istället för att kylas 

bort under sommaren.  
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I tabell 9 görs en jämförelse mellan de större lagren och de mindre lagren som visar den 

inköpta värmen ökar med storleken men inte proportionellt med storleken. 50 000-lagret är 

fem gånger större än 10 000-lagret men har bara en dubbel mängd inköpt värme totalt över 

året. Detta antyder att de större lagerstorlekarna har bättre egenskaper för att hantera värme 

och inte lika stora förluster som de mindre lagerstorlekarna.  

Ur figur 19 och 20 går det att konstatera en viss skillnad i när och i vilken mängd värmen 

köps in i de olika lagerstorlekarna. De mindre lagren ger upphov till ett något lägre 

värmeinköp men de behöver inköpt värme nästan varje dag vilket beror på att de inte kan 

täcka upp hela dagar eftersom deras lagringskapacitet är låg. De större lagren kan ge upphov 

till ett högre värmeinköp vissa dagar eftersom det är sådana dagar som lagret behöver laddas 

och ett stort lager tar längre tid att ladda och kräver mer värme. Däremot går det att se att det 

är fler timmar där det knappt sker något värmeinköp till lagret eller B11 eftersom det större 

lagret täcker upp värmebehovet under den tiden.    

I figur 21 visar att endast det två större lagerstorlekarna lyckas kapa basbehovets effekttopp 

på 3,12 MW ner till 2,75 MW och 2,06 MW medan de två mindre lagerstorlekarna ökar den 

något till 3,15 MW och 3,14 MW. Varför detta sker är en intressant fråga och om 

värdesiffrorna bakom figur 21 studeras kan det inses att bara det första maxvärdet hos 

Linköpings- och 10 000-lagret överstiger basbehovets maxvärden. Resten av maxvärden hos 

de två mindre lagren är mindre än basbehovets maxvärden även om skillnaden är liten vilket 

går att se i figur 21. Den större effekttoppen hos de två mindre lagren uppkommer därför 

troligtvis under årets kallaste dag samtidigt som lagret är nästan helt tomt. Den värme som 

finns i lagret kommer därför inte kunna användas utan blir en förlust vilket gör att 

värmesystemet måste täcka upp både basbehovet och förlusten från värmelagret.  

Detta innebär ökade kostnader för de mindre lagerstorlekarna men stora vinster för de större 

lagerstorlekarna vilket går att se i tabell 11. Nästan en miljon kronor årligen kan sparas in i 

effektkostnader eftersom toppeffekten sänks ner till 2,1 MW. Dessa vinster bli större om man 

räknar med övertrasseringsavgiften som Fastighet och Service fick betala för år 2016 eftersom 

de hade 2,7 MW som maxvärde för effekttaxan. Men när toppeffekten nådde upp till 3,12 

MW var de tvungna att betala övertrasseringsavgiften. Hade de haft ett värmelager vid den 

tiden hade de kunnat spara mycket pengar genom att kapa sina effekttoppar. Med hjälp av ett 

värmelager kan man bygga en buffert som skyddar mot dyra effekttoppar om lagret har rätt 

dimension.  

5.5 Värmeförluster  

Resultatet för värmeförluster förstärker bilden av att Linköpingslagret och 10 000-lagret har i 

princip samma egenskaper trots skillnaden i form. Dock är det en tydlig skillnad i 

värmeförlust mellan olika lagerstorlekar. Utifrån vad figur 22 visar kommer ett större lager ha 

större värmeförluster än ett mindre lager men den ökningen är inte proportionell med 

ökningen i storlek. 50 000-lagret är fem gånger större än 10 000-lagret men har en 

genomsnittlig förlust på cirka 0,09 MWh/h medan det mindre lagret har en genomsnittlig 

förlust på ungefär 0,04 MWh/h. Det större lagret har därför en procentuellt mindre förlust än 

det mindre lagret.  
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I figur 23 uppvisas samma resultat där både Linköpingslagret och 10 000-lagret har totala 

förluster på cirka 260 MWh över året medan det fem gånger större 50 000-lagret har förluster 

på cirka 710 MWh över året. Det medelstora 25 000-lagret hamnar i mitten med en årlig 

förlust på totalt cirka 480 MWh. Återigen visas det att kommer ett större lager kommer att ha 

större värmeförluster än ett mindre lager men den ökningen är inte proportionell med 

ökningen i storlek. Större lager har alltså mindre procentuella förluster än de mindre lagren.  

5.6 Inladdningar och urladdningar  

Resultatet från figur 24 visar att urladdningar sker främst under vintern samt under vår och 

höst där effekttoppar uppstår. Inladdningarna sker främst under vår och sommar fram till 

lagret är laddat till fullo men kan även ske höst- och vintertid i korta intervaller. Detta kan 

förklars utifrån kärnan i matlab-modellen som är gränsvärdet. Det satta gränsvärdet i det här 

fallet är 1,6 MWh/h vilket betyder att varje gång basbehovet av effekt överstiger denna gräns 

kommer lagret att ladda ur värme och när basbehovet av effekt understiger denna gräns 

kommer lagret att ladda in värme. 

Detta innebär att lagret kommer att vilja ladda in värme under större delen av året eftersom 

förbrukningen ligger genomsnittligen runt cirka 1,0 MWh per timme vilket visas tydligt i 

kapitel 3.1.1 med figur 8 som visar basbehovet av värme hos B11. Skulle en rak linje dras 

över denna figur med y-värdet 1,0 skulle större delen av värmeförbrukningen hamna över 

denna. En värmeförbrukning över 2,0 MWh/h är framförallt koncentrad över årets första 

månad men den är spretigt och uppkommer under korta tidsperioder över året. Detta stämmer 

väl med vad figur 24 visar.  

Figur 24 visar också att de större lagerstorlekarna kräver längre laddningsperioder för att 

kunna laddas till fullo medan de mindre lagren laddas upp fortare. Urladdningarna sker under 

samma perioder förutom för 50 000-lagret som har några färre urladdningar och detta beror 

det på högre gränsvärdet 1,7 MWh/h som krävs för att det största lagret ska laddas till fullo. 

Desto högre grändsvärde ju färre urladdningar men å andra sidan fler inladdningar över året, 

både sommar- och vintertid. 

Det är svårt att se hur lagrets laddning varierar över tid ner på timnivå i figur 24 och för en 

bättre förståelse av inladdning och urladdning finns figur 25. Den visar tydligt hur urladdning 

och inladdning byter av med varandra över januarimånads timmar för Linköpingslagret. 

Laddningsmönster för de andra lagerstorlekarnas är mycket lik denna och skillnaden uppstår 

senare under året vilket kan ses i figur 24 som visar när inladdningen slutar för de olika 

lagerstorlekarna. 

Figur 25 visar att lagret laddar in värme mitt i januari om effektförbrukningen av värme 

sjunker under gränsvärdet 1,6 MWh/h och laddar ur värme när effektförbrukningen stiger 

över gränsvärdet. Modellen fungerar som den ska genom att kapa effekttoppar när det finns 

värme i lagret och laddar in värme när den kan för att öka redundansen. Men som tidigare 

resultat visar kommer detta lager inte lyckas att kapa alla effekttoppar under vintern innan det 

töms helt. 
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Vad de ekonomiska effekterna av ett termiskt lager blir på energipriset visas i tabell 11 där 

ekvation 4 från kapitel 3.3.1 används.  Tabellen illustrerar den exakta mängden värme som 

laddas per månad eller prisperiod och vad denna mängd värmeenergi har för värde i kronor. 

Resultat visar att inget av lagren förutom 25 000-lagret går med vinst och att den vinsten är 

ytterest marginell. Detta beror främst på att alla lagren har mycket stora inladdningar under 

den dyraste prisperioden under vintern även om stora urladdningar också sker. Detta beror på 

modellens utformning efter gränsvärdet som gör att det alltid laddar in eller ur värme vilket 

resulterar att i dyra kostnader. Modellen är därför mer redundanslagd än den är ekonomiskt 

lagd vilket inte nödvändigtvis behöver vara fel. 
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6. Diskussion 

Det termiska lager som valdes som värmelager för Akademiska sjukhuset var ett 

gropvärmelager sammankopplad med hus B11 och dess värmesystem. Tidigt i arbetet fanns 

det tankar om att undersöka hur väl ett bergrum, akvifär eller ackumulator skulle passa som 

värmelager. Men det finns varken plats för bergrum eller ackumulatorer inom sjukhusområdet 

och den akvifär som finns i närområdet används som dricksvattentäkt. Uppsala Kommun har 

sagt nej till att använda akvifären till något annat än dricksvatten vilket gör att det inte kan 

användas som värmelager. Däremot finns det plats vid rivning av några av de äldre 

byggnaderna vilket gör att ett gropvärmelager kan anläggas och därför har detta arbete 

undersökt denna lagertyp.  

Akademiska sjukhusets totala fjärrvärmebehov ligger på cirka 40 GWh per år och hus B11:s  

totala fjärrvärmebehov är cirka 6-7 GWh per år vilket är en betydande del av sjukhuset 

värmebehov. B11 är därför en viktig sjukhusbyggnad inom Uppsala Akademiska sjukhus och 

är representativ för en sjukhusbyggnads värmebehov. Minskningar av denna byggnads 

värmebehov påverkar hela sjukhuset och ingrepp i B11s värmesystem kan också appliceras på 

andra byggnader. Genom att koppla in ett gropvärmelager till denna byggnads värmesystem 

kan sjukhusets värmeförbrukning påverkas och redundansen kan öka. Däremot kan inte ett 

enskilt värmelager av denna storlek kapa hela sjukhusets effekttoppar, utan bara B11s och för 

hela sjukhuset skulle fler eller större värmelager behövas.   

Att både verkningsgraden och utnyttjandegraden hos värmelagren påverkades av gränsvärdet 

ger ytterligare anledningar till varför gränsvärdet inte får vara för högt eller för lågt. Detta 

innebär att det går att styra dem genom gränsvärdet och anpassa dessa två värden efter behov 

men även att de måste balanseras emot varandra. Ett högt gränsvärde kommer att ge en låg 

verkningsgrad och ett lågt gränsvärde kommer att ge en låg utnyttjandegrad. Det termiska 

lagret visade sig ha en mycket bra verkningsgrad fram till att det blev fulladdad och började 

lagra värme under länge perioder för att öka redundansen. Detta innebar att de enda 

urladdningarna var förluster som kompenserades med fler inladdningar för att hålla lagret 

fulladdad och då är det lätt att inse att verkningsgraden sjunker. Verkningsgraden är en kvot 

mellan urladdningen och inladdningen vilket gör att den bästa verkningsgraden uppnås när 

lagret laddar ur lika mycket värme som det laddar in. Inget värmelager kommer dock kunna 

ha 100 % verkningsgrad eftersom förluster är ett faktum.  

I kapitel 4.5 presenterades värmeförlusterna som blev lägre procentuellt för de större lagren i 

jämförelse med de mindre lagren. Detta verkar dock inte påverka verkningsgraden i samma 

mån som gränsvärdet gjorde. Men högre värmeförluster innebär att mindre värme kan laddas 

ut ur lagret utan att behöva kompenseras med fler inladdningar. Värmeförlusterna beräknades 

också vid gränsvärdeintervallet 1,6–1,7 MWh/h vilket fortfarande ger värmelagret en 

verkningsgrad på över 70 % enligt det tidigare kapitlet 4.2.  

Utnyttjandegraden är en kvot mellan genomsnittet lagrad värme i lagret och lagrets 

lagringskapacitet. Detta innebär att ett hög gränsvärde som låser fast mycket värme i lagret 

ger en hög utnyttjandegrad vilket visas i resultatet. Lagras det alltid värme i lagret året runt 

kommer lagret alltid att utnyttjas till skillnad från ett lager som laddas ur helt och står tomt 
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under delar av året. Eftersom utnyttjandegraden ökade med gränsvärdet till skillnad från 

verkningsgraden som minskade när gränsvärdet ökade är det viktigt att använda ett 

gränsvärde som inbringar balans mellan dessa två. Gränsvärdeintervallet 1,6–1,7 MWh/h är 

det mest troliga svaret eftersom det gav en verkningsgrad på cirka 70 % och en 

utnyttjandegrad mellan 65-80 % för de olika lagerstorlekarna.  

Ett termiskt lager kommer inte att minska värmeförbrukningen utan snarare tvärtom, den 

kommer att öka den om man inte kan finna en metod att utnyttja överskottsvärme från andra 

processer och lagra den i lagret. Resultatet för den inköpta värmen visar detta tydligt men 

jämfört med basbehovet kommer ökningen inte vara större än 9-21 %. Den ökning av 

värmeförbrukningen som kommer att ske kommer dock inte vara en stor förlustaffär eftersom 

det är framförallt billig sommarvärme som kommer att köpas in för att ersätta den dyra 

vintervärmen. Men det kommer fortfarande ske ett inköp av vintervärme som kommer att 

kosta lika mycket som innan 

Däremot kommer effekttopparna att kapas och uppemot en miljon kronor årligen kan sparas 

via effektpriset. Denna besparing kommer att bidra till den ekonomiska vinsten eftersom 

övertrasseringsavgiften är en stor del av den totala kostnaden enligt år 2016 räkningar. Detta 

gäller dock endast de två större lagren eftersom de två mindre lagren istället ökade 

effekttopparna lite. Enligt resultat kan 25 000-lagret kapa 0,4 MW och 50 000-lagret kan kapa 

1 MW. Ingen av dessa effektkapningar är dålig och är istället en stor ekonomisk vinst som är 

större än den extra kostnaden för ökning av inköp värmeenergi.  

Genom att justera utmatningen av värme under toppeffektsperioder skulle resultatet kunna 

förbättras, se figur 19. Om de mindre lagren drog ner på sin urladdningskapacitet skulle 

värmen i lagret kunna räcka längre och fler effekttoppar skulle kunna kapas. De skulle 

troligtvis inte kunna kapa effekttopparna lika rejält som de större lagren men varje kapning är 

en miljövinst i sig.  Detta beror på att kapade effekttoppar minskar behovet av topplasteffekt 

som oftast produceras med hjälp av oljepannor. Detta kräver dock utförligare studier för att 

kunna fastslås med högre säkerhet.  

När in- och urladdningar sker under året styrs av gränsvärdet och detta har en stor påverkan 

på ekonomin eftersom energipriset varierar under året. Den inköpta mängden värme kommer 

att öka vilket inte nödvändigtvis betyder att energikostnaderna kommer att öka om 

inköpsökning är sommarvärme samtidigt som inköpet av vintervärme minskar. Resultatet i 

kapitel 4.5 visar dock att det sker mycket inladdningar även under vinterperioden när 

energipriset är som dyrast och därför kommer energikostnaden för värme att öka för alla lager 

utom 25 000-lagret. Detta lager inbringar en liten ekonomisk vinst men har samma problem 

som de andra lagren, allt för stor inladdning under vår och vinter. Att detta skedde ökade dock 

redundansen och effektkapningen eftersom lagret har mer värme lagrat i sig vid de perioder 

behovet var som allra högst.   

Den ekonomiska vinsten från energibesparing styrs alltså av när in- och urladdningar av 

värme sker och kan ge stora vinster. Resultatet i detta fall visar inga större vinster men genom 

en justering som minskar inladdningen under vintern skulle kostnaderna för energin minska. 

Men är syftet effektkapning och redundans bör detta inte bli en för stor justering, eftersom 
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effektkapningen och redundansen beror av att lagret är laddat med tillräckligt med värme för 

att hantera effekttoppar och bortfall av värme som kan komma att ske. Därför finns det ett 

syfte med att ladda lagret vintertid och ta en ökning av energikostnaden för att kapa i 

effektkostnaden. Detta betyder att effektkapning och redundans har ett närmare samspel än 

vad energiminskning och redundans har. Redundansen kan inte uppehållas i samma höga grad 

om energikostnaderna samtidigt ska minska utan måste snarare öka för att upprätthålla 

redundansen. Det vore däremot av intresse att undersöka närmare hur ingen inladdning av 

lagret under vintern skulle påverka redundansen.  

Att låta ett gränsvärde styra in- och urladdningar hade sina fördelar och gjorde det enkelt att 

dra en gräns som kunde varieras för att få ut många körningar som resultat. Utformat efter 

basbehovet gjorde gränsvärdet det enkelt att se hur effekttopparna påverkades och när under 

året lagret blev fulladdad samt hur länge ett lager var laddat. Nackdelen är dock att in- och 

urladdningar inte blir helt ekonomiskt styrda. Går basbehovet under gränsvärdet laddas lagret, 

oavsett om det är mitt i sommaren eller mitt i vintern. Detta betyder att svala vinterdagar leder 

till att lagret laddas och att energikostnaderna ökar vilket också minskar den ekonomiska 

vinsten. Men å andra sidan ökar den ekonomiska vinsten om lagren är fulladdade när 

effekttopparna uppstår. Det blir alltså ett val mellan att minska energikostnaden eller att 

minska effektkostnaden, där den senare innebär ökad redundans. Den ekonomiska vinsten för 

effektkapning är dessutom större än den extra kostnaden för värmeenergi under vintern.  

En till faktor som styr in- och urladdningar men som samtidigt inte ignorerar gränsvärdets 

betydelse skulle behövas. Möjligtvis skulle ett högre gränsvärde som bestämmer när 

urladdning sker och ett lägre gränsvärde som bestämmer när inladdning sker kunna användas 

för att ge modellen ytterligare möjligheter. Det skulle innebära att endast de högsta 

effekttopparna kapas samtidigt som värme laddas in när basbehovet är lågt och energipriset är 

lägre. Risken är att detta skulle påverka redundansen negativt när lagrets 

inladdningsmöjligheter minskar. När inladdningsmöjligheterna minskar för lagret kan dess 

förmåga att ladda lagret till fullo minska vilket minskar redundansen eftersom ett fulladdat 

lager ger högre redundans. Ett lager med högre utnyttjandegrad kommer att ha högre 

redundans vilket innebär att värme alltid lagras för att bara användas vid nödfall.     

Huruvida ett termiskt lager kan vara en gynnsam investering rent ekonomiskt är diskuterbart 

men de ökade kostnader för energin är mindre än vinstern för effektkapning. Därför kommer 

ett termiskt lager, beroende på storlek, kunna inbringa en ekonomisk vinst genom en 

kostnadsbesparing för värme. Men endast om investeringskostnaden och återbetalningstiden 

bortses ifrån. Större lager innebär större besparingar men kommer troligen också kräva en 

högre investeringskostnad. Dessa kostnader har beräknats ligga mellan 20 till 40 miljoner kr 

eller mer beroende på storlek vilket gör att ett termiskt lager måste vara aktivt många år för att 

betala tillbaka sig. Detta baseras dock på äldre studier och kostnaderna för gräv, konstruktion 

och material kan vara annorlunda idag vilket påverkar den totala investeringskostnaden 

Vilken förväntad livslängd ett värmelager kan ha är också oklart men för att vara en långsiktig 

ekonomisk vinst skulle en livslängd på minst 25 år vara nödvändig om man kan spara 1,5 

miljoner på värmekostnaderna per år. Detta skulle innebära att ett lager med exempelvis en 

investeringskostnad på 37 miljoner skulle betala tillbaka sig på 25 år. En längre livslängd på 
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lagren gör att lagret bli lönsammare och att den nödvändiga besparingen per år kan vara lägre. 

Återbetalningstid och livslängd på ett termiskt lager är fortfarande oklart och kommer att 

kräva ytterligare studier.     

En annan viktig sak att begrunda är att simulering för B11s fjärrvärmeförbrukning endast 

använde sig av data för år 2016 och inga andra. Det vore därför av intresse att undersöka hur 

värmelagret påverkar B11s fjärrvärmebrukning för fler år än 2016 för att se hur det klarar av 

förändringar från år till år. Tidigare i rapporten visades det i figur 10 att 

fjärrvärmeförbrukningen över året följer ett tydligt mönster med det kan variera när 

effekttopparna sker. De sker dock oftast i januari och februari med få undantag som 

medelvärdet av de senaste sex åren visar i figur 11. Men genom att utöka den basdata som 

resultatet står på skulle en säkrare slutsats kunna dras.  

Energisäkerhetsmässigt blir det termiska lagret en vinst genom att fungera som ett reservlager 

för värme om fjärrvärmeleveransen skulle utebli på något vis. Dessutom kan styrning av in- 

och urladdning kontrolleras utav gränsvärdet för att garantera att lagret är tillräckligt laddat 

med värme för att fungera som reservlager. Genom att använda ett högre gränsvärde kan 

lagrets redundans öka genom att värmen lagras längre och utnyttjandegraden ökar. Nackdelen 

med ett högre gränsvärde är att verkningsgraden minskar. Men för en ökad redundans kan det 

vara värt det eftersom kostnaderna för ett allvarligt värmeunderskott kan bli stora. Redundans 

för ett sjukhus är viktigt och Akademiska sjukhuset har redan ett välutvecklat system för 

reservel. Att anlägga ett termiskt lager som en del av reservvärme skulle kunna vara nästa steg 

för att öka sjukhusets redundans.  
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7. Slutsats 

Slutsatsen av det här arbetet är att ett värmelager eller ett termiskt lager inte är en ekonomisk 

vinst eftersom den årliga kostnadsbesparingen är väldigt beroende av Vattenfalls prismodell 

och återbetalningstiden kommer att bli flera årtionden lång. Ett värmelager kan vara en 

energisäkerhetsmässig vinst men till en stor kostnad. För att bli en energiparningsvinst 

kommer det krävas ytterligare ett arbete som undersöker om överskottsvärme från sjukhusets 

processer kan lagras i värmelagret. Dessutom skulle det behövas en uppgraderad 

matlabmodell som har en komplexare styrning av in- och urladdningen för att garantera att 

ingen inladdning sker under de kalla vintermånaderna. Detta skulle troligtvis öka den årliga 

kostnadsbesparingen också men kan påverka redundans negativt om lagrets laddningsförmåga 

minskar under vintern. Slutligen är det viktigt att påpeka betydelsen av redundans inom 

energisektorn och framförallt inom vården. Värmelager har möjligheten att bli en betydande 

del av framtida energisystem som är både gröna och redundanta.  

Rekommendationer för fortsatta och fördjupande studier i ämnet är att undersöka vad 

kostnaderna för utgrävning, konstruktion och material blir. Dessa kostnader kan 

sammanställas som den totala investeringskostnaden för ett värmelager. Hur ett aktivare 

styrsystem utifrån två gränsvärden skulle påverka redundans, effekttoppskapning, 

verkningsgrad, utnyttjandegrad och andra aspekter av resultatet är också en viktig fråga som 

bör besvaras i framtiden. Det vore också av intresse att undersöka hur värmelagret påverkar 

B11s fjärrvärmebrukning för fler år än 2016 för att se hur det klarar av förändringar från år till 

år. Slutligen bör ett gropvärmelagers livslängd med modern konstruktion och moderna 

material undersökas för att det ska kunna fastställas om lagret kan betala tillbaka sig över året 

och bli en ekonomisk vinst ur ett längre perspektiv.  
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