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Abstract 
 
 

Solvärme med säsongslager i Lyckebo 
 
Solar heat with seasonal storage in Lyckebo 
 

 
Cay Åsberg 
 

 
The purpose of this thesis is to clarify 
the facts surrounding one of 
Vattenfall's district heating plants; 
The solar field and associated rock 
cavern in Lyckebo, Storvreta. The plant 
was built in the '80s as an experimental 
building. A ground water filled cavern 
would  serve as seasonal storage of solar 
heat from an adjacent solar field. 
 
Since both the energy company and the 
facility itself has undergone major 
changes over the past 30 years, there 
was a great need to gather facts in 
order to provide a picture of its 
current condition and potential for 
continued use. The thesis investigates 
the plant's history and problems with 
the rock cavern losses, and how the 
operation developed. It also presents 
the calculations regarding the 
possibilities of again supplementing  the 
facility with solar energy - which is 
not the case today - as well as the 
economic conditions for it. 
 

The most significant result of the 
thesis concerns the energy losses from 
the rock cavern. Initially the losses 
seemed to stabilize at a level higher 
than predicted. The results from this 
thesis however shows that the loss rates 
subsequently continued to decline and 
stabilized very close to, and even 
below, the initially predicted level. 
 
Regarding a re-launch  of solar energy, 
primarily  a concentrating  solar 
collector has been studied,  as it has 
the advantages of an integrated  control 
system. The calculations show that an 
implementation would profitable for a 
shareholder owned plant - a Solar 
cooperative.
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I. Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete är att utreda och klargöra fakta kring en av Vattenfalls 
fjärrvärmeanläggningar; Solfältet med tillhörande bergrum i Lyckebo, Storvreta. 
Anläggningen uppfördes under 1980-talet av dåvarande kommunala energibolaget, Uppsala 
Kraftvärme AB, som ett experimentbygge till största delen finansierat av 
Byggforskningsrådet. Ett grundvattenfyllt bergrum skulle fungera som säsongslagring av 
solvärme från ett intilliggande solfält, för att tillgodose det då nybyggda bostadsområdet 
Lyckebo på ca 550 lägenheter, med fjärrvärme. 
 
Då både energibolaget och själva anläggningen genomgått stora förändringar de senaste 30 
åren så fanns ett stort behov av att samla fakta för att kunna ge en bild av anläggningens 
nuvarande skick och potential för fortsatt användning. I examensarbetet utreds utöver 
anläggningshistoria dels problem med bergrummets förluster samt hur driften utvecklats. 
Därefter presenteras de beräkningar som genomförts angående huruvida anläggningen i 
framtiden åter kan kompletteras med solenergi - vilket inte är fallet idag - samt vilka 
ekonomiska förutsättningar som gäller därför. 
 
Det tydligaste resultatet gäller energiförlusterna från bergrummet, vilka följt ett tidigare 
oredovisat mönster. Inledningsvis såg dessa ut att stabilisera sig till en högre nivå än man 
först budgeterat för. Detta är också den bild som ges av den nuvarande litteraturen kring 
anläggningen. Resultatet från detta examensarbete visar att förlustnivåerna senare fortsatte 
att sjunka och stabiliserades mycket nära och till och med under den från början förutsagda 
nivån. 
 
Angående en nysatsning på solvärme har främst en koncentrerande solfångare studerats, då 
denna har fördelar med ett integrerat styrsystem. Beräkningarna visar att en satsning vore 
blygsamt lönsam som en investering från Vattenfalls sida. Ett betydligt framgångsrikare 
koncept vore att satsa på en andelsägd anläggning - ett solvärmekooperativ. En sådan lösning 
har alla förutsättningar att åter göra Storvreta till "Solvreta" samt ge en välbehövlig portion 
goodwill för Vattenfall.   
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Vattenfalls fjärrvärmeanläggning i Storvreta har genomgått många förändringar under dess 
30-åriga historia. När den år 2005 byggdes om till biobränsleeldad ville man från 
Miljökontorets sida att Vattenfall även skulle redovisa ett utsläppsfritt alternativ, samt 
huruvida energiförluster från säsongslagret, knutet till anläggningen, går att minska. Detta 
tillsammans med att man behövde se över behovet av åtgärder i anläggningen låg till grund 
för examensarbetet. Ägarbyte av anläggningen samt ett flertal omorganisationer inom 
Vattenfall genom åren har också lett till att den samlade kunskapen och informationen blivit 
utspridd vilket i sin tur lett till osäkerhet av vad som varit aktuell fakta eller ej. De officiella 
rapporter som hittills funnits allmänt tillgängliga har också visat sig vara dåligt uppdaterade.  
 
1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga anläggningens utveckling, såväl teknisk som 
ekonomisk samt att utreda vilka behov av åtgärder som finns för fortsatt drift, minskade 
energiförluster samt åtgärder för att om möjligt kunna bygga ut ett solfält och hur ett sådant 
i så fall skall dimensioneras. Frågeställningen innefattar även att utreda vad resultatet blev av 
det initierade solenergikooperativet 2004, samt vilka förutsättningar som finns för en sådan 
organisation idag. Även erfarenheter från andra anläggningar skall kartläggas.  
 
1.3 Avgränsningar 
 
Avgränsningar har bland annat gjorts gällande de mekanismer som leder till förlusterna i 
bergrummet, då dessa är mycket invecklade. Begränsningar har också gjorts i omfattningen 
av åtgärder för dagens driftsituation då dessa måste tas fram i samråd med drifttekniker och 
anläggningsingenjörer. Behovet av en framtida utbyggnad av nätet har inte beaktats. 
 
1.4 Metod 
 
Inläsningen bestod av att gå igenom ett 40-tal pärmar med material som härrör från 
anläggningens olika ombyggnadsskeden. Eftersom anläggningen byggdes och utvärderades 
före digitaliseringens tidsålder har all data fått föras över från pappersform till dator 
manuellt. Detta något tidskrävande arbete gav dock upphov till stor inblick och förståelse. 
Intervjuer av driftpersonal och ansvariga som arbetat i och med anläggningen under årens 
lopp har gjorts och jämförts med skriftliga rapporter och utvärderingar. Studiebesök har 
genomförst, dels på anläggningen i fråga men också vid Arlandas akvifär samt hos 
solfångartillverkaren Solarus i Älvkarleby. Två presentationer hölls för den ideella föreningen 
”Ställ om Storvreta” vilket också ledde till ett studiebesök vid solcellsanläggningen i Sala.  
 
Beräkningarna har gjorts genom att data från ett anpassat simuleringsprogram för Solarus 
solfångare CPC-T-1500W förts in i ett excel-dokument som är kopplat till detta 
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examensarbete, döpt ”Dimensionering av solfält i Lyckebo”. Dokumentet innehåller alla 
parametrar som påverkar dimensioneringen och resulterar i ett antal grafer som beskriver 
lönsamhet i olika utbyggnadsalternativ. Avsikten är att detta excel-dokument skall kunna 
användas som beslutsunderlag även när förutsättningarna förändras för att hela arbetet inte 
skall behöva göras om igen. 
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2. Ursprungskonceptet 
 
2.1 Systemuppbyggnad 
 
Anläggningen, belägen i Storvreta 13 km norr om Uppsala, försåg från början ca 550 
lägenheter med värme. Systemet försörjdes dels av ett solfångarfält omfattande 4320 m2 
plana solfångare, dels av en 6 MW elpanna.  
 
Solfältet skulle stå för 15 % av det årliga energibehovet på ca 8000 MWh1. Resterande skulle 
produceras i elpannan nattetid för att simulera 100 % solenergiproduktion. För lagring av 
energin från sommar till vinter, samt att utjämna effekttoppar, byggdes ett värmelager i form 
av ett grundvattenfyllt bergrum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.1 Principschema över det ursprungliga systemet med solfält, elpanna, lager och nät. 
 
 
 
2.2 Inblandade parter 
 
Finansiärer till projektet var dåvarande Byggforskningsrådet (härefter BFR), HSB:s 
Riksförbund AB, SKANSKA och dåvarande kommunala Uppsala Kraftvärme AB (härefter 
UKAB). Då anläggningen var unik vid tiden för uppförandet var också flera parter delaktiga i 
forskning och utvärdering. 
 

                                                 
1
 Hillström, C-G; Åstrand, L. 1985. Sidan 7 



10 

 

Vattenfall (Älvkarlebylaboratoriet) utvärderade energiförsörjningssystemet – i första hand 
bergrummet. 
Studsviks Energiteknik AB ansvarade för analys och utvärdering av solfångarsystemet.  
Stiftelsen Bergteknisk Forskning (härefter BeFo) studerade bergstabiliteten. 
VIAK gjorde geohydrologisk uppföljning samt svarade för forskningssamordning och 
totalutvärdering. 
Chalmers Tekniska Högskola ansvarade för vattenkemiska undersökningar 
Lunds Tekniska Högskola utförde värmeförlustundersökningar 
 
2.3 Grundfunktion 
 
Solfångare har bäst verkningsgrad om framledningstemperaturen är så låg som möjligt. 
Värmelagret fungerar bäst, det vill säga kan lagra största möjliga energimängd, om 
differensen mellan högsta och lägsta temperatur maximeras genom att temperatursprånget 
mellan varmt och kallt vatten är så skarpt som möjligt. Detta innebar att systemet skulle 
eftersträva 
 

- att alltid leverera energi till distributionssystemet med så låg exergi, d.v.s. så låg 
framledningstemperatur som möjligt, från lägsta temperaturnivå i berget  

- att värmekällorna skulle leverera sin energi till rätt temperaturnivå i berget 
- att en så hög temperatur som möjligt producerades i solfältet 
- att en så låg temperatur som möjligt levereras från distributionsnätet 

 
 
2.4 Tekniska enheter 
 
Systemet kan delas upp i solfält, bergrumslager och distributionsnät, vilka också motsvarades 
av varsin sluten vattenkrets. Alltsammans styrdes av ett styrsystem. 
 
2.4.1 Solfältet  
 
Efter tester och utvärdering av olika solfångare vid Knivstaverket beslöt man sig för att satsa 
på så kallade plana högtemperatursolfångare. De på betongfundament markuppställda 
solfångarna byggdes i 360 moduler om 12 m2 och placerades i grupper om 30 solfångare per 
grupp. Dessa parallellkopplades med ledningarna samisolerade. Det cirkulerande vattnet 
(totalt 9 m3) innehöll propylenglykol för att ej frysa vintertid, och värmen växlades i en 
central i anslutning till solfältet, där också cirkulationspumpar och styrventil för flödet fanns. 
Solfältet dimensionerades för att leverera 1280 MWh/år samt en effekt av 2,5 MW.  
 
Solfångaren, Scandinavian HT, bestod av en självbärande konstruktion med botten- och 
kantprofiler i aluminium, se figur 2.4.2. I botten låg 100 mm isolerande mineralull. Därpå 
spändes en aluminiumfolie för att utesluta damm och gaser från isoleringen. Själva 
absorbatorn tillverkades i aluminium med ett selektivt skikt samt invalsade kopparrör. Det 
selektiva skiktet gav absorbatorn låg värmestrålningsförlust. Absorbatorn benämndes 
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”Sunstrips” och löpte horisontellt inuti solfångaren, på 14 nivåer. Då modulerna var 6 meter 
långa innebar detta 84 meter kopparrör per solfångare. Ovanpå allt placerades en 4 mm tjock 
täckskiva av glas med låg järnoxidhalt för ökad transmittans. Hela solfångaren 
värmeisolerades av två lager teflonfilm, placerade under glasrutan. Totalvikten var 300 kg per 
modul. 
 
Solfångarnas prestanda låg vid tiden för uppförandet i nivå med dåtidens evakuerade 
solfångare. Se verkningsgradskurva i figur 2.4.1. (FIGURER från s. 10 i R43:1985) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figurer 2.4.1 respektive 2.4.2. Solfångarens verkningsgradskurva (temperatur i °C på x-axeln) 
respektive materialskikt. Källreferens 1.  
 
Solfångarna hade en stagnationstemperatur vid 200 ˚C och var så kallade 
högtemperatursolfångare, vilka inte fanns vid tiden för uppförandet utan utvecklades 
speciellt för projektet och ledde så småningom också till en nystart för solfångarindustrin i 
Sverige. Den nya tekniken var en del av strategin för att optimera bergrumslagrets funktion. 
 
2.4.2 Bergrumslager 
 
Det som gjorde Lyckeboanläggningen unik var säsongslagret – ett utsprängt bergrum på 
100 000 m3. Det är ett så kallat öppet bergrum, det vill säga att det ej finns någon tätande 
barriär för grundvattnet och endast hjässan är förstärkt med sprutbetong. Det är helt fyllt 
med grundvatten och står nivå- och tryckmässigt i balans med omgivande grundvatten, för 
att inga drivande tryck skall uppstå.  
 
Bergrummet är utformat som en torus med plana väggar och golv, se figur 2.4. Hjässan ligger 
30 meter under markytan och rummet är 30 meter djupt. Vid konstruktionen forslades 
bergmassorna ut via en tillfartstunnel som byggdes i en neråtgående spiral runt om, med tre 
ingångar till bergrummet. Dessa pluggades sedan igen med betongväggar och packad morän. 
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Tunneln är vattenfylld till grundvattennivån. En Y-formad distributionstunnel sprängdes in 
ovanför bergrummet.  
 
När vattenmassan i bergrummet värms upp och kyls av uppstår en volymändring. För att det 
inte skall uppstå en hydraulisk tryckskillnad mellan bergrummet och omgivningen borrades 
ett hål med diametern 0,15 meter mellan bergrummets botten och tillfartstunneln. Längst 
upp i tunneln breddar denna över till en brunn (bräddavlopp till infiltration).  
 

 
Figur 2.4.3 Bergrummet i genomskärning. Källreferens 1. 
 
 
I distributionstunneln placerades distributionspumpar, värmeväxlare, elpanna samt 
kontrollrum med styr- och reglerteknik. För att se temperaturbilden i bergrummet lodades 
temperaturen med en höj- och sänkbar givare. Informationen från denna gav 
energiinnehållet för bergrummets vatten, dock inte för den värme som lagrats i bergrummets 
väggar. Det mest centrala i styrsystemet var de teleskoprör som såg till att språngskiktet i 
bergrummet förblev så skarpt som möjligt. Information från temperaturgivare placerade på 
teleskoprörens utlopp gjorde att man kunde ställa dessa på rätt höjd och därmed få rätt 
temperatur för det vatten som skulle laddas in respektive ur berget. Teleskoprören sitter i två 
par, kallade topp 1 och topp 2. Båda paren består av ett långt och ett kort rör. Det korta röret 
når från hjässan till 15 meters djup. Alla rör kunde användas till både inladdning och 
utmatning, vilket då alltså kunde göras på samtliga nivåer och dessutom på två ställen. Varje 
topp försågs med en värmeväxlare.  
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Figur 2.4.4 Modell över teleskoprör   Figur 2.4.5 Temperaturkurvor från 2007 
 
Figur 2.4.4 visar schematiskt hur teleskoprören fungerar. Med hjälp av tryckluft sänks 
vattennivån inne i ingjutningsröret. Det rörliga och flytande teleskopröret sjunker då till en 
djupare in/uttagsnivå i bergrummet. Vattnet pumpas ner/upp via uttagsröret, som hela tiden 
sitter på samma nivå. Ingenjören Hans Pilebro på Skanska har patentet på denna lösning.  
 
Figur 2.4.5 visar temperaturkurvor från 2007 efter en misslyckad laddning av bergrummet 
(svarta prickar) vilket ledde till blaskvatten i hela bergrummet. Det är önskvärt med så skarp 
skiktning som möjligt (vertikala linje i diagrammet) för att utnyttja lagringskapaciteten och 
bevara hög exergi. Observera att djupskalan ligger längs x-axeln. Högre upplösning på figur 
2.4.5 finns i Bilaga I.  
 
Då bergrummet och grundvattnet från början hade en låg temperatur, kring 6 ˚C, behövde 
dessa först värmas upp innan energilagringen kunde bli effektiv. Man räknade med att 
investera 10 000 MWh för denna uppvärmning under ca 5 år (1985-1990) varefter man 
beräknade att verkningsgraden - andelen i berget inmatad värme som under en säsong 
kunde tillföras fjärrvärmenätet - skulle plana ut till ca 75 %. Då bergmassan var relativt tät var 
grundvattengenomströmningen relativt låg – en förutsättning för att värmen som byggdes 
upp i berget skulle bli kvar där. Ett flertal borrhål runt om bergrummet användes för att 
kontrollera att värmen inte spred sig okontrollerat.  
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2.4.3 Distributionsnätet  
 
Hela systemet bestod av tre cirkulationskretsar. Först det köldmedium som cirkulerade 
genom solfångarna och transporterade värmen till värmeväxlarna placerade vid solfältet. 
Därifrån grävdes en kulvert ca 500 meter till bergrummets distributionstunnel där energin 
värmeväxlades till bergrummet. Denna förbindelses överföringskapacitet begränsades till ca 
5 MW, beroende på temperaturdifferensen och flödet. Från bergrummet distribuerades 
sedan värmen till det så kallade Lyckebonätet. För att nyttja solfångarnas verkningsgrad 
bättre vid lägre temperaturer blev detta nät konstruerat som ett lågtemperaturnät 
(klassat PN6) – låg returtemperatur på distributionsnätet gav låg bottentemperatur i lagret 
och låg framledningstemperatur till solfångarna. En del av de sekundära näten innehöll PEX-
ledningar, vilka endast tål 85 ˚C. Sedan tidigare fanns också ett mindre högtemperaturnät 
(PN16), kallat Citynätet, som försågs med värme från en oljepanna belägen vid 
Ärentunaskolan. Dessa nät slogs senare samman. 
 
2.4.4  Styrsystem 
 
Förutom de olika flödesvägar som skulle styras med ventiler beroende på utetemperatur och 
solinstrålning etc. så loggades temperaturen i berget för att mäta dess energiinnehåll samt 
styra teleskoprören. All förregling, styrning, reglering, övervakning och registrering sköttes av 
en dator från BBC. Systemet var mycket modernt när det anskaffades och man såg fördelar i 
att kunna ändra programmeringen efterhand som drifterfarenheter gjordes.  
 
Som back-up fanns en för tiden konventionell manövertavla för att köra anläggningen för 
hand.  Grundstrategin var dock en total automatisering med från början 14 renodlade 
driftfall. Sammanfattningsvis var det fyra för inladdning av solenergi, fyra för inladdning av 
elvärme, fyra för urladdning av berget, en för direkt distribution från elpannan och en för 
direkt distribution från solfältet. Datorn optimerade driften genom att se till att in- och 
urladdning skedde till respektive från rätt nivå i bergrummet.  
 
Kuriosa: Programmeringsminnet för datorn var 32 kbyte. Minnet för lagring av data var 64 
kbyte.  
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3.  Anläggningshistoria 
 
1970-talets oljekriser gav incitament för Uppsala kommun att satsa på ett 
uppvärmningssystem som var oberoende av olja. Solvärme sågs som en del av lösningen och 
långsiktiga planer fanns för storskalig utbyggnad. Man ansåg att solvärme hade störst 
potential i ett fjärrvärmenät med säsongslagring. Eftersom erfarenhet saknades i området 
bestämdes att en testanläggning skulle byggas i det nya bostadsområdet Lyckebo i Storvreta.  
 
I stora drag kan man säga att anläggningens 25-åriga historia haft tre huvudsakliga faser, sett 
till primärenergitillförseln. Under de första 10 åren användes anläggningen som det var tänkt, 
med en blandning av sol- och elenergi. Av olika anledningar som framkommer nedan 
övergick denna drift under 10 år till närmast total eluppvärmning på Lyckebonätet. De 
senaste 5 åren har biomassa i form av pellets varit den primära energikällan.  
 

 
Figur 3. Tidslinje över anläggningsutveckling  
 
3.1 Sol- och elvärme 
 
1983 började inkörningen av anläggningen. De första två åren var förlusterna i 
bergrumslagret mindre än kalkylerna förutsagt på grund av lägre inladdning, men redan det 
tredje året, 1986, var de betydligt högre än förväntat. Då anläggningen var av 
experimentkaraktär påbörjades genast utredningar till orsakerna för detta. Till en början 
fanns ett flertal hypoteser, inläckage av grundvatten genom sprickor och olika 
vattenströmningsvägar. Man konstaterade att berget hade påverkats av uppvärmningen - i 
ett av de borrade hålen i bergplinten (mitten av torusen) fanns en mätbar förskjutning, men 
detta var inget bevis för omfattande sprickbildning i resten av berget. 
 
I början av 1990-talet var förlusterna fortfarande högre än man beräknat och den fortsatta 
utredningen koncentrerades på att skapa en 3-dimensionell datormodell av bergrummet och 
tillfartstunneln (härefter kallad tunneln) för att testa olika hypoteser. Det konstaterades att 
borrhålen runt berget var placerade för långt bort och nya hål borrades för mätningar i 
tunneln.  
 
Datorutvecklingen på 1990-talet gick fort och man insåg snart att det komplicerade 
styrsystemet kunde förenklas väsentligt med ett modernare datasystem. Man började nu 
kartlägga möjligheter för omprogrammering eller utbyte av styrsystemet. Norska EB industri 
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& offshore kontrakterades att sköta omprogrammering av datasystemet, vilket dock 
överskred både tidsplan och budget. 
 
Under 1990-talet började också den omfattande skadegörelsen av solfångarna som med 
tiden skulle komma att bli en av de främsta orsakerna till anläggningens omformning. Även 
om området var inhägnat var det som gjort för bygdens ungdomar att kasta prick på de 
bräckliga glasen, då en vall av sprängsten gav både rätt höjdläge och ammunition. 
Under ett par år kostade underhållet av endast solfångarna 500 kkr/år. Eftersom den ”gratis” 
energi man fick från solen nätt och jämnt täckte utgifterna för underhåll började man redan 
nu diskutera alternativ drift av anläggningen.  
 
Förändringen av styrsystemet 1991/92 gav resultat redan påföljande år, då den solbaserade 
värmeproduktionen gick upp trots färre soltimmar. Energiomsättningen (in- och 
urladdningar) i berget var nu mycket högre än i kalkylerna som gjordes i början av 1980-talet. 
Man insåg också att en del av elpannans förluster tillskrivits lagerförlusterna, då man mätt 
anläggningsel som invärde istället för elproducerad värme. 1994 låg verkningsgraden för 
bergrumslagret på 86 % vilket var bättre än förväntat. Efter detta slutade man utreda 
förlusterna, då man antog att dessa skulle stabiliseras ytterligare. Mer om förluster kan läsas 
i stycke 6. 
 
1996 efterskänkte staten sin fordran för experimentbyggnadslånet. I underlaget anges bland 
annat att anläggningen i stort fungerat som tänkt med undantag av att solfångarna gett 
något mindre värme än beräknat samt något för stora förluster i bergrummet – något som 
dock grundade sig på uppgifter framtagna före förlusternas stabilisering. Man konstaterade 
också att det ekonomiska resultatet varit negativt för anläggningen varje år sedan 1983, med 
årliga förluster på mellan 863 och 3 073 kkr. Mer om den ekonomiska utvecklingen kan läsas 
under Ekonomisk historik, stycke 4. Vidare ansågs att anläggningen skulle betraktas som en 
elvärmeanläggning, då solvärmen inte ens täckte lagerförlusterna.  
 
Skadegörelsen av solfångarna var mot slutet av 90-talet fortfarande omfattande och 
kostnaderna för reparationer översteg nu den ursprungliga investeringen för alla solfångare. 
1997 upptäcktes att tennlödningarna i solfångarna började släppa på grund av felaktig 
lödning vid tillverkningen. De trasiga solfångarna demonterades och lagades men då 
återfyllningen skedde med vanligt vatten utan tillräcklig inblandning av glykol följde 
sönderfrysning av hälften av solfångarna under hösten. 1998 gjordes ett nytt försök till 
reparationer men solfältet hann inte sättas i drift innan hösten då ytterligare stenkastning 
förstörde 200 glasrutor. Vid driftstart 1999 läckte glykol för 70 000 SEK ut ur systemet via en 
kulvertläcka under mark. Vatten som blivit kvar i solfångarna ledde till ytterligare 
sönderfrysningar. År 2000 sålde kommunala Uppsala Energi anläggningen till Vattenfall. 
Samma år beslutades att solfångarna inte skulle lagas vilket betydde slutet för solvärme i 
Lyckeboanläggningen.  
 



17 

 

2002 beslutades att solfångarna skulle städas bort medan betongfundamenten och 
utrustningen i solfältets driftcentral blev kvar. Man erbjöd privatpersoner att återanvända 
både de få återstående hela samt de trasiga solfångarna.  
 
3.2 El och olja 
 
I en utvärdering av anläggningen 2001 ansågs att styrsystemet var funktionsdugligt men 
onödigt krångligt och att en uppdatering var befogad. Ett av teleskoprören misstänktes ha en 
skada då det inte gick att manövrera fullständigt. Detta åtgärdades aldrig eftersom 
funktionen inte var kritisk för fortsatt drift. 
 
Man började nu på allvar titta på alternativ drift av anläggningen då el- och oljedriften var 
ekonomiskt ohållbar. Det som hela tiden låg närmast till hands var fastbränslepannor men 
samtidigt fanns också en parallell intressegrupp för ett solfångarkooperativ – ett solfångarfält 
med olika andelsägare. Dessa lösningar skulle alltså gå att förena. Läs mer om detta i stycke 7 
 
1997-2005 försörjdes Storvretas två fjärrvärmenät huvudsakligen av el medan olja stod för 
spetslast. Man hade under denna period ingen nytta av bergrummet så man lät 
temperaturen sjunka i lagret. Det gjordes också en utredning av huruvida en ledning från 
Uppsalas fjärrvärmenät kunde försörja Storvreta med värme, något som dock visade sig 
ekonomiskt olönsamt vid tidpunkten.   
 
3.3 Biobränsle - träpellets 
 
Lösningen som till sist valdes var två mobila 2 MW pelletspannor, placerade på det före detta 
solfältet. Anledningen till dimensioneringen var delvis att man ville använda den befintliga 
kulverten till bergrummet för vidare distribution till nätet, men framförallt att bergrummet 
nu kunde användas som effektbuffert över 4 MW - man kunde alltså bygga mindre pannor 
som under längre tid kunde arbeta på optimal förbränningstemperatur. När lagret åter skulle 
börja värmas efter 8 års stillestånd visade sig temperaturen ligga på 47 ˚C2, vilket kan 
jämföras med omliggande bergs temperatur på ca 6 ˚C. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen 
för pannorna räknade man med att fortsätta använda elpannan till 9 % av produktionen samt 
10 % oljedrift. Elpannan kom dock aldrig att driftsättas och oljepannan i Citynätet har endast 
använts till 5-10 %. Styrsystemet moderniserades och rationaliserades till 4 driftfall med 
stillastående teleskoprör så att endast hälften av lagret används. Sedan 2005 har de båda 
pelletspannorna levererat värme till Storvretas båda fjärrvärmenät.  

 
 
 
 
 

                                                 
2
 Berntsson, Siv, Vattenfall. Proektbeskrivning av pannor 2004 
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4. Ekonomisk historik 
 
4.1 Finansiering 
 
Hela projektkostnaden slutade på 39 Mkr i 1983 års penningvärde, vilket motsvarar drygt 89 
Mkr i 2010 års penningvärde. 3 Hälften av projektet finansierades av att BFR svarat för ett 
experimentbyggnadslån. HSB och SKANSKA bidrog med 2 Mkr var och UKAB svarade för 
resterande 17 Mkr.  
 
Tabell 4.1. Komponentpriser vid byggåret 1983 samt värdet i dagens penningvärde 
 
Systemkomponent  Pris 1983 Pris 2010 Avskrivningstid 
 
Bergrumslager   17,5 Mkr 40,1 Mkr 40 år 
Solvärmesystem    8,5 Mkr 19,5 Mkr 20 år 
Fjärrvärmenät     3,0 Mkr   6,9 Mkr 30 år 
Styr- och reglerutrustning   2,4 Mkr   5,5 Mkr 30 år 
6 MW elpanna     2,3 Mkr   5,3 Mkr 30 år   
Övrigt      5,3 Mkr 11,7 Mkr     
Totalt       39 Mkr    89 Mkr 
 
Med ovanstående avskrivningstider och en realränta på 4 % skulle energipriser bli 
45 öre/kWh och 85 öre/kWh med nominell ränta på 12 %. Om man skulle ha byggt ut 
solfältet till 100 % (28 000 m2) så skulle energipriset bli 72,5 öre/kWh respektive 
145,7 öre/kWh. Detta kan jämföras med dåtidens elpris på ca 20 öre/kWh. Med skatter och 
nätavgifter låg visserligen konsumentpriset på ca 45 öre/kWh men anläggningen var inte 
endast avsedd att ge avkastning utan till största delen att ge kunskap om de nya teknikerna, 
som dittills var helt oprövade tillsammans.  
 
4.2 Förbättringspotential  
 
I en utvärdering4 från 1985 anges att den nya tekniken med plana högtemperatursolfångare 
redan utvecklats så att pris/prestanda förbättrats med 25 % sedan 1982 då upphandlingen 
gjordes. Det anges också att massproduktionsfördelar skulle kunna ge ytterligare 25 % bättre 
pris/prestanda samt att energilagring med en värmepump för att kyla lagrets kalla del till +5 
˚C (istället för returtemperaturen, numera närmare 50 ˚C) skulle kunna sänka 
lagerinvesteringen med 50 %.  
 
 
 
 

                                                 
3
 [källa: http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Rakna-pa-inflationen/ ] 

4
 Hillström, C-G; Åstrand, L. 1985. Sidan 102 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Rakna-pa-inflationen/
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4.3 Drift och underhåll 
 
Drift- och underhållskostnader finns redovisade för driftens 5 första år och fördelar sig enligt 
Tabell 4.3. Som synes var kostnaderna totalt 7,8 Mkr för de första 5 åren. 23 % av detta 
utgörs av ”styr- och regler” – bland annat då ett av teleskoprören lyftes upp 1989 efter att ha 
fastnat. Omprogrammering av styrsystemet var en annan post.  
 
Tabell 4.3.  Drift- och underhållskostnader de första åren 

 
 
Redan i denna statistik utgörs en del av underhållet på solfångarna av utbyte av sönderslagna 
glas, glykolfyllning och reparation av läckande solfångare. Enligt [Bröms 2003] så finns sedan 
ingen detaljerad uppföljning av underhålls- och reparationskostnader, men han 
sammanfattar kostnaderna enligt följande: 
 
1990-97   Reparation av huvudsakligen sönderkastade glasrutor. Kostnad 100-500 kkr/år 
 
1997         Reparation av trasiga lödskarvar och en del trasiga glasrutor. Kostnad 4 Mkr. 
 
1998         Reparation av trasiga lödskarvar och en del trasiga glasrutor. Kostnad 4 Mkr. 
 
1999          Uppfyllning av systemet med ny glykol samt läckagesökning och kulvertlagning. 

Kostnad för glykol 70 kkr.  Arbetskostnad om ca 200-400 kkr. 
 
4.4 Experimentbyggnadslån efterskänks  
 
År 1996 efterskänkte staten sin fordran på experimentbyggnadslånet. I samband med detta 
gjordes en kostnadsuppföljningsrapport som resulterade i följande slutsatser: 
 

- Det ekonomiska resultatet har (1996) varit negativt för anläggningen varje år sedan 
1983 med en årlig förlust mellan 836 – 3073 kkr. 
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- Att projektet ekonomiskt skulle bli kostsammare än vad alternativen innebar var känt 
från början – resultaten blev dock väsentligt sämre än förväntat 

- Ovanstående berodde dels på att solfångarfältet inte var helt utbyggt samt att lagring 
av el i bergrum aldrig kunde bli lönsamt jämfört med det vanliga sättet att producera 
och distribuera el enligt den aktuella förbrukningen. (Flera utredningar om huruvida 
avkopplingsbar el skulle vara lönsamt gjordes men planerna blev aldrig verklighet.) 

- Utvecklingen av energipriserna i en annan riktning än den förmodade förstärkte 
kostnadsskillnaden. 

 
4.5 Ekonomisk kalkyl för bioenergianläggningen 
 
Efter att man slutat producera solvärme 1996 försörjdes Storvretas fjärrvärmenät av en mix av 
el och olja. 2004 gjorde anläggningen årligen förluster på 6 Mkr. Denna ohållbara produktion 
ledde till att man utvärderade alternativ. Solvärme granskades åter översiktligt men en 
fastbränslepanna blev till sist det mest lönsamma alternativet. Man bestämde sig för att 
fortsätta använda bergrummet som buffert, dels för att slippa använda olja vid driftstörningar 
och dels för att kunna investera i mindre pannor och nyttja den befintliga kulverten mellan 
solfält och bergrum.  
 
Pannorna med nödvändiga ombyggnationer etc. kostade ca 13 Mkr. Förutsättningar för 
kalkylen återfinns i Bilaga II. 
 
Känslighetsanalysen som gjordes visade att biobränslepriset och fjärrvärmepriset hade stor 
påverkan på kalkylen. Biobränslepriset varierades med 10 % enligt dåvarande 
rekommendationer. Sedan 2006 har dock biobränslepriset ökat med 50 %, sett till löpande 
priser5. Satsningen på bioenergi motsvarade för tiden inte Vattenfalls krav på avkastning men 
var i linje med miljötänkandet. Investeringen sågs snarare som det minst dåliga ekonomiska 
alternativet. 
 
4.6 Dagens förluster 
 
Med dagens förluster i bergrummet, som dock inte är fullständigt kartlagda, se stycke 6.7 och 
8.5, samt rådande bränslepriser, blir kostnaden för dessa förluster omkring 540 kkr/år, se 
ekv. 4.6. Detta utgör dels en del av förutsättningarna för om man åter ska utvärdera en 
alternativ produktionsmetod, men även för förändrad laddningsstrategi.  
 
K = (F - I) ∙ P      (Ekvation 4.5) 
 
K = kostnad värmeförluster (kkr/år)  F = värmeförlust (GWh/år)  I = netto inladdning (GWh/år) 
och P = pris träpelletsbränsle (kkr/GWh) 
 
År 2009; F = 2,5 GWh  I = 0,7 GWh  P = 300 kkr/GWh vilket ger 540 kkr/år 

                                                 
5 Energimyndighetens "Långsiktsprognos 2010", ER 2011:03, ISSN 1403-1892. Tabell 8, s 52. 
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5. Erfarenheter från försöksverksamheten och ordinarie drift 

 
Driften av Lyckeboanläggningen kan delas in i tre faser, baserat på primär energitillförsel: el 
och sol, el och olja samt biobränsle och olja. De för arbetet intressanta erfarenheterna 
gjordes under första fasen samt vid återuppstarten av bergrummet då man började elda 
biobränsle. De år då endast elpannan användes i Lyckebonätet (och olja i Citynätet) gjordes 
inga, för denna studie, relevanta erfarenheter vid sidan av de ekonomiska. 
 
Hur en anläggning fungerar beror inte bara på dess delar utan även systemets helhet. Denna 
systemsyn har resulterat i uppdelningen av drifterfarenheterna i följande; komponentnivå, 
styrsystemnivå samt organisatorisk nivå.  

 
 

5.1 Komponentnivå 
 
Då solfångarna som användes i Lyckebo var speciellt framtagna för anläggningen innebar det 
samtidigt att de inte var testade i stor skala tidigare. Plana högtemperatursolfångare fanns 
inte ens på marknaden innan 1980 vilket skulle visa sig innebära att konstruktionen var 
behäftad med vissa tillverkningsfel. Den utvärdering6 som gjordes av solfångarna 2003 kan 
sammanfattas med att solfångarnas grundkonstruktion fungerade och deras verkningsgrad 
inte försämrades avsevärt över tiden, vilket är en förutsättning för lönsam 
solvärmeproduktion. De var dock behäftade med ett materialtekniskt tillverkningsfel, 
nämligen felaktiga lödskarvar.  
 
Vid lödning av koppar och aluminium, som här var fallet, krävs så kallad mjuklödning för att 
undvika den spröda legering som uppstår vid hårdlödning. Detta var ett vanligt 
förekommande fel i branschen vid den tid då solfångarna tillverkades. En annan orsak till 
läckage i lödskarvar berodde på de starka dragspänningar som uppstod vid extrema driftfall 
(se nedan). Lagning av lödskarvar har varit en ekonomisk och teknisk belastning för 
solfångarsystemet, men är ej längre ett kvarvarande problem i branschen, då man funnit nya 
material och tillverkningsmetoder.7 
 
5.2 Styrsystemnivå 
 
Den totala volymen cirkulerande vatten i solfångarsystemet var endast 9 m3 (se stycke 2.4.1) 
vilket gjorde systemet känsligt för temperaturförändringar. En grundfunktion i systemet var 
att med flödet styra temperaturen i solfångarkretsen. När temperaturen blev för låg för det 
lägsta flödet stängdes pumparna av. Denna reglering gjordes dock mycket känslig – det 
kunde räcka med att solen gick i moln för att cirkulationspumparna och värmeväxlarna skulle 
sluta gå. När solen sedan åter började värma de 9 m3 vatten i solfångarna hann inte systemet 
börja pumpa tillräckligt fort, vilket ledde till kokning – ett för tiden vanligt problem i 
solfångarsystem. Eftersom vattnet i solfångarkretsen innehöll glykol samlades köldmediet i 

                                                 
6
 Bröms, Gunnar, Vattenfall. Utvärdering av solfångarfältet i Lyckebo, 2003. 
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en utblåsningstank. En vanlig sysselsättning för driftpersonalen blev därför att återfylla 
systemet, vilket inte kunde göras förrän temperaturen sjunkit tillräckligt, vilket innebar att 
man missade många soltimmar.7 Detta ledde också till att driftpersonalen snart tappade 
förtroende för systemet. 
 
Styrsystemet gjordes om 19928 för att göra systemet mindre känsligt för 
temperaturändringar och därmed öka tillgängligheten, vilket också gav resultat 1993 och 
1994. Man installerade också en ny utblåsningstank med avsikten att denna skulle kunna 
återfylla systemet automatiskt. Denna driftsattes dock aldrig innan stenkastningen (se stycke 
5.3) blev så pass omfattande att verksamheten blev ohållbar.   
 
När anläggningen byggdes i början av 1980-talet var digitaltekniken mycket ung. Många 
givare gav analoga signaler medan styrsystemet var digitalt och mötet mellan dessa tekniker 
var en av utmaningarna att bemästra. Denna teknik är dock ingen svårighet i dagsläget. 
 
5.3 Organisatorisk nivå   
 
Lyckeboanläggningen byggdes delvis för att få kunskap om energilagringen, storskalig 
solenergiutvinning, data/datorstyrsystem etc. Detta har påverkat i vilken grad anläggningen 
har prioriterats och skötts – exempelvis var det redan från början känt att den skulle gå med 
förlust. De första åren gjordes noggranna undersökningar och uppföljningar, framför allt av 
hur bergets förluster såg ut, men även hur styrsystemet utformats.  
 
Något man dock inte lyckades åtgärda var den omfattande skadegörelse som skedde under 
första halvan av 1990-talet. Man lade oerhörda resurser på att ersätta krossade glasrutor och 
laga skadade kollektorer – detta hörde till underhåll. Däremot gjordes inga större insatser för 
att förhindra stenkastningen. Man hade exempelvis kunnat bygga ett högre stängsel/nät eller 
transportera bort alternativt täcka över den sprängsten som fanns tillgänglig vid platsen, 
vilken användes som ammunition.   
 
Ett annat exempel är att de teleskoprör som användes för att ladda/ladda ur berget 
manövrerades i höjdled med hjälp av tryckluft. Denna luft blev varm och fuktig i 
teleskoprören. Detta tålde inte de ventiler som luften skulle passera på vägen ut. När 
teleskopbenen stod fel förstördes språngskiktet mellan varmt och kallt, vilket ledde till sämre 
lagringskapacitet. Att byta membran i dessa ventiler blev också en standardåtgärd för 
driftpersonalen, istället för att utvärdera ett byte av ventiltyp eller att kontakta leverantören 
om detta. 9 
 
Efter det att man upphörde att använda solfångarna fick anläggningen mer eller mindre 
förfalla. Intresset för resultaten från bergrumslagringen verkar ha svalnat betänkligt vid den 

                                                 
7
 Samtal med Sven-Erik Olsson, Vattenfall 

8
 Samtal med Jo Ravnsborg, Vattenfall  

9
 Samtal med Pelle Pettersson, Vattenfall 
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här tiden, då inga liknande anläggningar någonsin byggts. När de ansvariga så småningom 
gått i pension eller bytt tjänst har uppföljningen helt enkelt upphört.  
 
När sedan Vattenfall tog över ägandet år 2000 och beslutade sig för att satsa på bioenergi 
gjordes nya driftstrategier och prognoser för bergrummets prestanda. Den nya strategin 
innebar bara 4 olika driftfall, vilket möjliggjordes då pannorna producerar värme vid en 
konstant temperatur. En del av kunskapen om hur teleskopbenen skulle köras hade gått 
förlorad men återgavs år 2005 av konstruktören själv, Hans Pilebro på Skanska. 
Avhärdningsutrustningen användes inte heller tillräckligt vilket lett till kapacitetsnedsättning i 
värmeväxlarna som fått kalkbeläggningar.  
 
Tyvärr blev det åter så att omstruktureringar i organisationen ledde till att den nya strategin 
inte följts helt. Det har också funnits problem att se resultaten i form av loggade mätdata 
från anläggningen och därmed utvärdering av strategin.  
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6. Bergrummets förluster 
 
Det som gjort Lyckeboanläggningen unik är bergrummet för säsongslagring av energi i form 
av uppvärmt vatten. De för språngskiktet specialkonstruerade teleskoprören är också unika 
för anläggningen. Den erfarenhet som tidigare fanns kom till största delen från varmhållna 
oljelager i bergrum.  
 
6.1 Prognoser 
 
Det gjordes två olika prognoser över bergrummets förluster som beslutsunderlag för 
anläggningens byggande. Dessa utfördes av Lunds tekniska högskola samt Vattenfalls 
Älvkarlebylaboratorium. Beräkningarna baserades på förluster från dåvarande kommunala 
Uppsala Energi AB:s uppvärmda oljelager i Gävle och korrigerades med avseende på 
vatteninläckage, geometrisk form och storlek samt temperaturnivåer. Utgångsläget var att 
vattnet och berget var 6 ˚C varmt och att berget runt omkring stegvis värmdes upp tills ett 
stationärt tillstånd uppnåddes. Senare gjorde även Skanska en prognos och dessa tre visade 
liknande resultat10: 
 
Förlust efter 16 år = 10 W/m2 

Area = 17280 m2 

Detta betyder drygt 170 kW i medel – det är dock stor variation över lagringssäsongen, vilket 
Bilaga III tydligt visar. På ett år blir det 1500 MWh.  

 
Figur 6.1 Teoretisk värmespridning från bergrumslagret. (från s. 41 i Referens 1) 

                                                 
10

 Hillström, C-G; Åstrand, L. 1985. Sidan 42-43 
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I prognoserna ingick också att förutse i vilken takt förlusterna skulle avta. Enligt en 
ekonomisk sammanställning11 ”investerades” 10 000 MWh i uppvärmningen av den 
värmekudde som omgav bergrummet, se Figur 6.1. Observera att detta är en rent teoretisk 
spridning. I verkligheten sker en stor del av värmespridningen via spricksystemen i berget. 
 
För att kunna få nya erfarenheter borrades provhål för att mäta grundvattenrörelser, lakning 
av mineraler, temperaturförändringar och bergets rörelser. Det visade sig att en del av dessa 
mätpunkter sattes för långt bort för att ge tillräcklig information, samt att konstruktionen 
med den i spiral neråtgående tillfartstunneln gjorde analysen mycket komplicerad.  
 
6.2 Höga förluster, undersökningar och åtgärdsförslag 
 
Redan efter ett par års drift tycktes bergrummets förluster vida överstiga de prognostiserade, 
se figur 6.6. En grupp forskare12 från Lunds tekniska högskola tillsattes 1992 för att utreda 
troliga orsaker, föreslå lämpliga åtgärder samt uppskatta kostnader för dessa. Den hypotes 
som framarbetades innebar att bergrummet stod i hydraulisk kontakt med tillfartstunneln på 
olika nivåer. Detta skulle innebära en drivande tryckskillnad och därmed en sluten flödeskrets 
av varmt vatten som avkyldes i tillfartstunneln. För att testa hypotesen gjordes ytterligare 
borrhål för att logga temperaturen på olika nivåer i tunneln. Resultaten från dessa mätningar 
kördes sedan i ett dataprogram för att avgöra vilka dimensioner på spricksystem samt på 
vilka höjder dessa skulle vara belägna, för att förlusterna skulle kunna förklaras på detta sätt. 
Slutsatsen blev att beräkningarna stödde hypotesen om strömningskretsen, vilken i så fall 
skulle ge en förlust om ca 500 MWh per år, men också att vatten från bergrummet måste nå 
till tunneln på mer än en nivå. Detta gjorde att åtgärdsförslagen blev av två typer, A och B, 
som kunde kombineras.  
 
Åtgärd A innebar att det borrade expansionshål (se figur 2.4.3) som sammanbinder 
bergrummet med tillfartstunneln, skulle pluggas igen. Detta skulle minska de konvektiva 
förlusterna med ca 65 %, eller från ca 500 MWh till ca 180 MWh årligen.  
 
Åtgärd B innebar att man skulle blockera tillfartstunneln i nivå med bergrummets tak, vilket 
skulle hindra strömningen. Denna åtgärd beräknades minska de konvektiva förlusterna med 
ca 60 %.  
 
6.3 Potentiella besparingar  
 
Som en del av uppdragsbeskrivningen till examensarbetet ingick att utreda huruvida dessa 
åtgärder är lönsamma. I kommande stycke 6.6 påvisas dock varför dessa åtgärder varken är 
aktuella eller rimliga.  
 

                                                 
11

 Oskarsson, Peter. Uppsala Energi. Otryckt rapport. 1992 
12

 J. Claesson, Bengt Etring, Carl-Gunnar Hillström, 1993 
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Med dagens bränslepriser13 skulle ovanstående innebära en årlig besparing på ca 100 kkr/år 
för åtgärd A respektive 95 kkr/år för åtgärd B. Det skall dock understrykas att beräkningarna 
gäller för de energinivåer som var aktuella 1991. Av denna anledning har jämförelser gjorts 
med de data som finns tillgängliga för 2009, se tabell 6.3. Av denna framgår att 
medelenerginivån över ett år visserligen ligger lika, men att både högsta energinivå (högsta 
laddning) och årlig energiförlust ligger ca 72 % lägre för år 2009 än 1991. Detta beror bland 
annat på att man 2009 fortfarande höll på att värma upp berget efter stilleståndet fram till 
år 2006. Ett rimligt antagande bör vara att även energibesparingarna från de presenterade 
åtgärderna är 72 % lägre för dagens driftsituation än de var 1991. Detta innebär en besparing 
på 72 kkr/år för åtgärd A och 68,4 kkr/år för åtgärd B.    
 
 
  Tabell 6.3. Energi- och förlustnivåer från bergrummet, 1991 och 2009 
 
  År     1991   2009 
 
  Medelenerginivå (GWh)  2,2   2,2 
 
  Högsta energinivå (GWh)  4   2,9  
 
  Årlig energiförlust (GWh)  2,5   1,8  
  
 
 
6.4 Expansionsförluster 
 
Ytterligare en förlustkälla med åtgärdsförslag diskuterades 1992. Bakgrunden till denna är 
det faktum att vatten expanderar då det blir varmt. 100 000 m3 vatten som värms upp från 
50 ˚C till 80 ˚C ökar sin volym med ca 2000 m3. Bergrumslagret är konstruerat så att 
expansionen ska leda till att kallt vatten i botten ska tryckas ut, via expansionshålet vid 
bergrummets botten, till tillfartstunneln, vars vattenyta då höjs 10 meter. Det 40-gradiga 
vattnet rinner då ut i grundvattnet.14 När vattnet kyls minskar volymen igen och 6-gradigt 
grundvatten flyter istället in i tunneln. Detta innebär en förlust av 50-75 MWh. Om det är så 
att varmt vatten (ca 85 ˚C) från bergrummets övre delar expanderar ut till grundvattnet via 
sprickzoner innebär detta en förlust av ca 175 MWh årligen. Detta skulle alltså också bli en 
besparing om åtgärd A eller B ovan skulle genomföras – motsvarande årligen 24 kkr 
respektive 56 kkr, beroende på vilken väg vattnet tar. 
 
 
 
 

                                                 
13

 Energimyndighetens "Långsiktsprognos 2010", ER 2011:03, ISSN 1403-1892. Tabell 8, s 52. 
14

 Eftring & Claesson, ”Delrapport för Lyckebo-projektet 1992-03-07”, sidan 12.  
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6.5 Förutsättningar för åtgärder 
 
För att kunna genomföra åtgärd A måste tunnelmynningen blottläggas och vattnet i 
tillfartstunneln pumpas ut. Sedan skulle en igengjutning kunna göras inne i tunneln. Ett 
kostnadsförslag för detta har tagits fram av Hans Klang, Sh bygg. Priserna är exkl. moms.  
 
 
Tabell 6.5: Kostnader för energibesparingsåtgärd A. 
 
Upp- och igenschaktning            250 kkr 
Urpumpning (pumpar och elström)           100 kkr 
Igengjutning      350-400 kkr 
Totalt                700 - 750 kkr 
 
 
Med dagens driftsituation skulle en årlig besparing på 72 kkr (enligt 1992 års 
utredningsförslag) kunna göras. Detta skulle betyda en avbetalningstid på över 10 år, utan 
räntekostnader. Emellertid är dessa förlustnivåer, och därmed potentiella besparingar, 
kraftigt reducerade. Detta ger alltså betydligt längre återbetalningstid. Av denna anledning 
har inga vidare undersökningar gjorts för att utreda kostnader för åtgärd B. Se vidare nedan. 
 
6.6 Ny helhetsbild av förluster 
 
I den mesta dokumentationen som finns över Lyckebo-anläggningen anges stora förluster. 
Samtliga rapporter bygger på material som inte sträcker sig längre än till början av 1990-
talet. Vid en sammanställning av all data som finns tillgänglig fram till att bergrummet 
slutade användas som planerat (1997) uppträder dock en helt annan bild. Att förlusterna i ett 
inledningsskede var höga stämmer visserligen, men dessa tämligen svårförklarliga 
extraförluster har sedan försvunnit och resultatet har allt mer svängt in mot prognosen. En 
förklaring till detta kan vara att sprickor som funnits kalkat igen eller fyllts upp av andra 
mineraler och på så vis minskat förlustflödet. Så länge som bergrummet använts så som det 
från början var konstruerat (med skiktningsutrustningen intakt och avhärdningen i drift) har 
också lagringsfunktionen bibehållits med hög verkningsgrad. Medelenerginivån i berget har 
varit relativt konstant under de år då data finns tillgänglig – att minskade förluster skulle vara 
resultatet av lägre energinivåer är alltså inte rimligt. Observera att den till synes stora 
sänkning av förlusterna som gjordes mellan 1987 och 1988 endast beror på förskjutna 
laddningscykler, vilket påverkat årsmedelvärdena, se Bilaga III.  
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Figur 6.6: Energiförluster från bergrumslagret 1983 till 1997. Energinivåer 1987 - 1997. 
Observera att värdet för år 1995 är ett medelvärde av 1994 och 1996 års nivåer då grunddata 
ej hittats.  
 
 
6.7 Dagsläget 
 
Det som saknas i dagsläget är en bra överblick över skiktningen i lagret och konsekvenserna 
av körstrategin, som har klar utvecklingspotential. Då anläggningen är unik i sitt slag bör det 
finnas ett värde i att fortsätta använda den på bästa möjliga sätt som referensanläggning till 
framtida projekt.  
 
Om bergrummet åter ska användas i stor skala är det viktigt att förlusterna kartläggs vidare. 
Detta bör göras genom att 
 

- följa upp de mätvärden som går att lagra (energinivå i lagret, temperaturer) 
- utarbeta noggrannare driftstrategi 
- undersöka olika driftstrategiers inverkan på förlusterna 
- undersöka olika laddningsnivåers inverkan på förlusterna 
- undersöka hur stor inverkan en bra skiktning har på förlusterna 
- undersöka om det går att beräkna eller mäta volym och temperatur på det vatten 

som lämnar bergrummet på grund av volymexpansionen, exempelvis med en 
flödesmätare i brunnen vid tillfartstunnelns tidigare mynning.  
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7. Solkooperativ 
 
7.1 Försök till solenergikooperativ 2004 
 
Den 17 maj 2004 hölls ett möte på Atrium i Uppsala i avsikt att starta ett kooperativ för 
solvärmeproduktion. Inbjudningar hade skickats ut till Vattenfalls fjärrvärmekunder, varav ett 
trettiotal var närvarande vid mötet. En av initiativtagarna var Uppsala kommuns dåvarande 
energirådgivare, Jan Lemming. Närvarande var också representanter för Vattenfall, 
Uppsalachefen Gerold Lange och Gunnar Bröms från Vattenfall Utveckling AB, samt 
dåvarande kommunalrådet Karin Fallgren Rende.  
 
Idén var mycket enkel; den ekonomiska föreningen låter upprätta en solvärmeanläggning, 
värmen som produceras säljs till Vattenfall och intäkterna återges som utdelning till 
andelsägarna. En ekonomisk redogörelse gjordes av Gunnar Bröms och återfinns i korta drag 
nedan. 
 
Solenergi låg i linje med Uppsala kommuns miljömål och under förutsättning att den inte 
konkurrerade med billig avfallsförbränning under sommaren var det också intressant för 
Vattenfall – det stödde deras miljöpolicy och gav Vattenfalls kunder möjlighet att satsa på 
solenergi. Under förutsättning att en förening bildades samt tillräckligt antal andelar 
tecknades, åtog sig Vattenfall följande:  
 

- En starthjälp om 250 kkr för bildande av ekonomisk förening, teknisk support, 
ansökan till Energimyndigheten samt viss administrativ stöttning 

- Markplanering av området så att synlig sprängsten skulle försvinna 
- Långsiktiga avtal om markarrende 
- Långsiktiga avtal om att ta emot och betala för solvärme i en leveranspunkt 

 
 
7.2 Problematisk placering av nuvarande pelletspannor 
 
Parallellt med detta jobbade man på Vattenfall under samma period med att planera och 
bygga de pelletseldade pannor som nu står för värmeförsörjningen i Storvreta. För att möta 
de krav som finns för partikelutsläpp från skorstenen var det nödvändigt att placera 
pannorna på ett visst avstånd från närliggande bebyggelse. Samtidigt ville man minimera 
kulvertlängden från pannorna. Resultatet blev en placering mitt på den plats där solfångarna 
tidigare stått – samma plats som planerades att användas för solkooperativets solfångare. 
Det ska understrykas att planeringen av pannorna gjordes av en annan del av Vattenfalls 
organisation, vilket bör vara en del av förklaringen till den för solenergi ogynnsamma 
placeringen, Bilaga IV. Detta innebar dock inte på något sätt att Vattenfall omöjliggjort en 
solenergisatsning – det finns fortfarande ca 13 000 m2 bearbetad markyta på platsen. I de 
planer för solkooperativ som redovisades av Gunnar Bröms anges 5000 m2 solfångaryta, 
vilket beroende av solfångartyp kräver 10-15 000 m2 markyta. Kenth Arvidsson var 
huvudrepresentant för Vattenfall under samarbetet och han menar att planerna snarare gick 
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om intet på grund av bristande engagemang i solkooperativ-styrelsen och svalt intresse för 
ett kooperativ bland Vattenfalls kunder15. Detta kan ha berott på att Vattenfalls popularitet 
var mycket låg under denna tid, på grund av höjda fjärrvärmetaxor, vilka under Uppsala 
Energis sista år varit relativt låga16. 
 
 7.3 Ekonomisk översiktskalkyl 
 
Följande siffror togs fram av Gunnar Bröms i ett underlag som förslag till en kooperativ 
solvärmeproduktion. 
 
För ett solfält med 5000 m2 solfångaryta har kostnaderna, i 2004 års pengavärde, bedömts bli 
 

- Solfångarfält      10 Mkr 
- Ackumulator och kulvertar    2 Mkr 
- Bildande av förening och avtal m.m.   0,5 Mkr 
- Övrigt       1 Mkr 

 
Detta ger en summa på 13,5 Mkr. Intäkter bedömdes till 
 

- Solvärmeleverans     2000 MWh 
- Solvärmepris      40 öre/kWh 

 
Detta ger en årlig intäkt på 800 kkr/år. Värmepriset uppskattades som fjärrvärmetaxa minus 
kulvert- och distributionsförluster, d.v.s. 60-20=40 öre/kWh. Vidare bedöms årliga kostnader 
som 
 

- Underhållskostnader    100 kkr 
- Föreningskostnader    50 kkr 
- Fonderas (5 %)    30 kkr 
 
- Överskottet fördelas lika mellan 1660 andelar, det vill säga ca 360 kr/år 

 
Då antalet andelar var 1660 stycken blev investeringen 6100 kr/andel.  Överskottet skulle 
fördelas lika mellan andelarna, det vill säga ca 360 kr/år och andel. Avkastningen räknades 
helt enkelt som återbäringens andel av investeringen vilket gav 360/6100 = 6 % ränta. År 
2004 fanns ett solvärmestöd, vilket räknades in i kalkylen ovan. Utan bidrag skulle 
motsvarande siffra bli 4,5 %.  
 
Med andra ord gav detta en återbetalningstid på 17 år för den enskilde investeraren. I Stycke 
10 behandlas dimensioneringen av en modern solvärmeanläggning där kalkylen gjorts på 
liknande sätt som ovan.  

                                                 
15

 Kenth Arvidsson, fd Vattenfall, numera Arlanda Energi 
16

 Anna Karlsson, miljöspecialist Vattenfall. 
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7.4 Dagens förutsättningar för kooperativ 
 
Kenth Arvidsson (numera VD för Arlanda Energi) och Jan Lemming (numera energikonsult) 
anser fortfarande att en kooperativ-driven anläggning i Lyckebo skulle vara ett ypperligt sätt 
att möjliggöra solvärmeproduktion17. En anledning till detta är att klimatfrågan fortfarande är 
pådrivande och att det då skulle vara en fördel för Vattenfall att ha en centraliserad 
anläggning istället för att exempelvis bostadsrättsföreningar bildar egna, som i och med 
tredjepartsanslutning kan komma att komma att konkurrera med värme från 
avfallsförbränningen i centralorten Uppsala. En sådan utveckling påskyndas också vid 
nybyggnationer då energikraven skärps, det vill säga reglering av max inköpt energi. En 
solvärmeanläggning på hustaket möjliggör då exempelvis en billigare värmeisolering av 
fastigheten. 
 
När man 2005 försökte få ett intresse för solkooperativet riktades inbjudningarna till 
Vattenfalls kunder, främst i centralorten Uppsala. Idag finns en rörelse i Storvreta som ägnar 
sig åt just omställning till ett ur miljösynpunkt hållbart samhälle. Rörelsen heter ”Ställ om 
Storvreta” och har också en särskild energigrupp. Verksamheten är ideell och värnar om en 
hållbar landsbygdsutveckling. Även om den bioenergi, som idag står för största delen av 
energiförsörjningen i Storvreta, är mer eller mindre koldioxidneutral så är den inte 
utsläppsfri. Dessutom gör en andel solenergi att en lika stor del pellets kan användas någon 
annanstans istället. Även bergrummet skulle kunna användas på ett bättre sätt än idag – 
lagring av energi bör användas till intermittenta energikällor i så stor utsträckning som 
möjligt, det vill säga till energikällor som ger energi under en annan tid än den används. 
Pellets kan enkelt lagras som bränsle i silos istället för, som nu, i form av värme i 
bergrummet.  
 
En kooperativt driven solvärmeanläggning skulle också med stor sannolikhet bidra till den 
sammanhållning som rörelsen vill åstadkomma på orten. Det är också möjligt att den 
stenkastning som tidigare varit förödande för verksamheten skulle minska påtagligt om 
gärningsmännen visste att anläggningen ägs av folk på orten och inte av ett stort energibolag.  
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 Kenth Arvidsson, Arlanda Energi och Jan Lemming, f.d. Uppsala kommun 
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8. Åtgärder för uppgradering  
 

Lyckeboanläggningen har inte använts för solvärmeproduktion sedan 1997, 14 år i skrivande 
stund. Naturligtvis finns en del komponenter som måste åtgärdas för att en produktion åter 
ska kunna ta fart. Det som dock använts de senaste 6 åren är kulverten från solfältet samt 
bergrummet i viss utsträckning. Nedan utreds vilka delar som måste åtgärdas. 
 
8.1 Solfältet 
 
Det befintliga solfältet börjar bli överväxt och är i behov av en lättare markberedning för att 
det ska vara möjligt att uppföra nya solfångare. Det ligger gammal och antagligen obrukbar 
samisolerad ledning nergrävd längs de rader där solfångarna förr stod. Dessa bör avlägsnas 
för att kunna ersättas av ett nytt ledningsnät. I det hus som finns i anslutning till fältet 
(”solhuset”) står fortfarande pumpar, avjoniseringsutrustning och värmeväxlare. 
Avjoniseringen används löpande och fungerar. Värmeväxlaren har dock stått torrlagd väldigt 
länge och fungerar troligtvis ej. Ny värmeväxlare för nya flöden och temperaturer behövs 
alltså.  
 
Beroende på det nya fältets storlek kan också mer yta behöva markplaneras. Se mer om 
detta under stycke 10.6. Viktigt är också att övertäcka den sprängsten som finns i direkt 
anslutning till solfältet, för att undvika samma missöde som det förra solfältet mötte. Ett 
flertal solfält har också med framgång kombinerats med betande får, vilket ytterligare 
skyddar mot risken för stenkastning. 
 
8.2 Kulverten 
 
Från solhuset på solfältet går en ca 500 meter lång kulvert till bergrummets värmeväxlare. 
Den är av stål och har dimensionen 200 mm. Flödet kan maximeras till 4 m/s18. Beroende på 
val av temperatur har den därmed olika överföringskapacitet, se figur 8.2. Vid exempelvis 
produktionstemperaturen 68 °C blir differenstemperaturen 13 grader mot returen (55 °C), 
vilket ger en kulvertkapacitet på 7,56 MW. Detta innebär att det i de flesta fall ej kommer att 
vara kulverten som är begränsande faktor och den behöver således inte bytas ut eller 
kompletteras. 
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 Majid Mohammadi, Vattenfall 
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Figur 8.2 Kulvertkapacitet som funktion av temperaturskillnad mellan fram- och returledning. 
 
8.3 Bergrummet  
 
Åtgärder i bergrummet är beroende av vilken systemlösning som väljs. Vid värmeproduktion 
direkt från solfält utan direkt spetsvärme från pelletspannorna finns behov av att se över 
teleskoprörens funktion och sannolikt reparation av något teleskoprör vilket kräver ett eller 
flera lyft med mobilkran.  
 
Ett andra alternativ finns också, nämligen att först ladda berget med vald 
produktionstemperatur från solfältet och att sedan, vid låg solvärmeproduktion under 
hösten, låta pelletspannorna höja temperaturen igen. På så vis kan pannorna gå med full 
effekt under längre tid, vilket är bra av miljöskäl då en därvid bättre förbränning ger lägre 
utsläpp. I båda fall kan värmeväxlarna på Topp 1 och Topp 2 bli begränsande faktorer, 
beträffande effekt. Se mer under stycke 10.5. Även i detta fall behöver teleskoprörens 
funktion ses över. 
 
8.4 Integrerade styrsystem 
 
Den del som utvecklats mest sedan 1980-talet är de styrsystem som används för industriella 
processer. De stora problem med överhettning och kokning som det förra styrsystemet till en 
början inte alls kunde hantera och som även efter ombyggnationen av styrsystemet i början 
av 1990-talet var ett stabilitetsbekymmer, är numera inte ens ett problem. Främst på grund 
av att regulatorer blivit bättre och snabbare men också på grund av att man även bygger in 
effektstyrning direkt i de solföljande systemen (så kallade trackersystem) vilket gör att 
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solfångarna snabbt kan vinklas bort från solen och på så vis undvika extrema effekttoppar. 
Den extra kostnaden för motorer tjänas in genom högre verkningsgrad. 
Dagens styrsystem är också mer anpassnings- och utbyggningsbara. Detta innebär 
exempelvis att det inte innebär någon större kostnad att integrera styrningen av 
teleskoprören i det befintliga styrsystemet, vilket inte är fallet idag.19 
 
8.5 Mätning och loggning 
 
En anledning till att dagens driftsituation är något svårstyrd samt att inga säkra slutsatser kan 
dras angående dagens förlustnivå är loggning av mätdata. En förutsättning för att all fortsatt 
drift ska bli effektiv är möjligheten att utvärdera konsekvensen av en ändrad körstrategi. 
Loggningen av temperaturerna i berget är den viktigaste, då denna dels visar hur god 
skiktningen är men också är den enda möjligheten att beräkna energi- och förlustnivåer. I en 
kontrollrumsöversikt vore det önskvärt med ett gränssnitt där man för en given tidpunkt kan 
se en djup- mot temperaturkurva, se exempelvis Bilaga I. 
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 Krister Bolin, Vattenfall 
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9. Erfarenheter från andra anläggningar 
 
Att jämföra erfarenheterna från Lyckeboanläggningen med andra anläggningar är svårt av 
den enkla anledningen att bergrumslagret är unikt i sin utformning. Teleskoprören har ej 
heller används i någon annan tillämpning. Det finns dock liknande anläggningar med liknande 
problem. Nedan följer två studerade exempel.  
 
9.1 Anneberg 
 
Anneberg ligger i Danderyd, Stockholm. HSB byggde anläggningen, som då var unik i sitt slag 
eftersom man valde att lagra solenergi i borrhålslager utan att använda en värmepump i 
systemet. 
 
9.1.1 Systemuppbyggnad  
 
Anläggningen byggdes år 2000 med sammanlagt 2400 m2 takmonterade plana solfångare, 
fördelade på 50 lägenhetshustak. Dessa producerar värme som delvis används direkt i husen 
och delvis lagras i 60 000 m2 berg via 100 borrhål. Borrhålen är 65 meter djupa med dubbla 
U-rör som värmeväxlare.20 Husen är försedda med golvvärme vars effekt styrs av 
utetemperaturen. Detta möjliggör låga temperaturer i systemet samt en god kontroll över 
returtemperaturer.  
 
9.1.2 Förutsättningar 
 
120 meter djupa provborrningar på plats gav följande data21 för berget, här jämförda med 
motsvarande i Lyckebo: 
 
Tabell 9.1.1 Berggrundsegenskaper i Anneberg och Lyckebo  
 
Anläggning    Anneberg  Lyckebo 
 
Värmeledningsförmåga (W/m K) 4,1   3,1 
 
Värmekapacitivitet (MJ/m3 K)  2,2   2,2   
 
 
Slutsatsen av detta är att förutsättningarna för värmelagring är bättre i Lyckebo, då värmen 
inte leds bort i samma takt som i Anneberg. I de inledande studierna för borrhålslagret 
beräknades att relativa förluster ska stabiliseras till 45-50 % efter 3-4 års laddningscykler. 
Man skulle då nå en soltäckningsgrad på 60 % i systemet.  

                                                 
20

 Lundh, Magdalena ”Domestic Heating with Solar Thermal” 2009. Sidan 64  
21

 M. Lundh och J.-O. Dalenbäck ”Renewable Energy 33 (2008) – Swedish solar heated residental are with 

seasonal storage in rock: Initial evaluation” Sidan 705 
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9.1.3 Resultat 
 
År 2006 gjordes en energikartläggning22 åt HSB Bostäder AB av konsultföretaget Andersson & 
Hultmark AB. I rapporten anges att värmeanläggningen år 2006 ännu inte nått sin 
balanstemperatur. Förlusterna till mark var ca 70 % och andelen solvärme i bostäderna 
uppgick endast till 45 %. Angående andelen solvärme var dock analysen att denna snart 
skulle kunna utgöra de från början prognostiserade 60 % eftersom systemet är 
temperaturkänsligt. Maximala framledningstemperaturen från berget låg under stora delar 
av året mycket nära den som minst behövdes för uppvärmning av husen. Detta innebar att 
en liten höjning av medeltemperaturen i lagret innebar en stor förändring av andelen 
solvärme. Detta skulle delvis gå att möta från andra hållet genom att sänka effekten på 
golvvärmen något. Energilagret laddades 2006 med 809 MWh, vilket motsvarar ca 13,5 
kWh/m3 lager. Motsvarande siffra för Lyckebolagret var 1997 ca 22 kWh/m3 lager och 
årscykel.  
 
Värmetillskottet från solfångarna ska enligt rapporten bli ca 960 MWh/år (400 kWh/m2*år) 
vilket man räknat som minsta möjliga utbyte vid planeringen av anläggningen 1998.  
 
9.1.4 För- och nackdelar 
 
En stor fördel med systemet i Anneberg är att man kan analysera och påverka hur 
undercentralerna fungerar, då fastighetsägaren även förvaltar energisystemet. Det innebär 
att framledningstemperaturen till solfångarna kan optimeras och därmed deras 
verkningsgrad. I Lyckebo är det idag omöjligt att påverka fjärrvärmenätets returtemperatur. 
En annan fördel i Anneberg är att systemet kan jobba på så låga temperaturer, tack vare 
golvvärmen. Detta minskar distributionsförlusterna och möjliggör en stor andel solenergi. I 
Lyckebo är det teoretiskt möjligt med en täckningsgrad på 33 % men med rimlig 
dimensionering på värmeväxlare är det i praktiken svårt att överstiga 12 %.  
 
Tabell 9.1.2 Lageregenskaper för Lyckebo och Anneberg 
 
Anläggning   Lyckebolagret  Anneberg 
 
Kostnad totalt (2011)  40 Mkr   2,3 Mkr    
 
Kostnad/lagerkapacitet 8,9 kr/kWh  2 kr/kWh 
     
Lagerförlust   9 %   45 % 
 
De slutsatser man kan dra av de data som presenteras i Tabell 9.1.2 är att Annebergs 
borrhålslager visserligen är billigare än Lyckebolagret, men inte alls lika effektivt. 

                                                 
22

 Bernestål, A & Nilsson, J ”Utvärdering av energianvändning, Brf Anneberg Kv Vindkraften, Kv Solvärmen,  

Kv Solfångaren” 2007 
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9.2 Arlanda 
 
Arlanda flygplats använder energi motsvarande en stad i storleksordningen 25 000 invånare – 
detta kan jämföras med Storvretas ca 6000 invånare. Sommartid har terminalerna ett stort 
komfortkylabehov och vintertid behövs dels värme för byggnader men också för värmning av 
uppställningsplatser för flygplan, det vill säga snösmältning.  
 
9.2.1 Systemuppbyggnad 
 
För att nyttja sommarens värmeöverskott och vinterns kyla används en naturlig akvifär i 
Brunkebergsåsen som ligger i anslutning till flygplatsen. En akvifär kan beskrivas som ett 
vatten- och grusfyllt utrymme i berggrunden. Akvifären har uppdelats i en varm och en kall 
del.  Driftfallen är två; sommar och vinter. Se översiktsbild i Bilaga V. 
 
9.2.2 Sommar- och vinterdriftfall 
 
På sommaren pumpas vatten från den kalla delen upp och används som komfortkyla och 
teknisk kyla i serverhallar. Det därav uppvärmda vattnet pumpas tillbaka ner i akvifärens 
varma del. Det finns också reservkapacitet i form av kylmaskiner, vilka då värmer 
akvifärkretsens returvatten innan det pumpas in i akvifärens varma del. Även den 
intilliggande Halmsjön kan användas för nödkylning av kylmaskinerna. 
  
På vintern pumpas vatten från den varma delen upp och används dels i de nergrävda 
markvärmeslingor som tinar snö på uppställningsplatser för flygplan, och dels för att 
förvärma ventilationsluft till terminalerna. Det därav nedkylda vattnet återförs sedan till 
akvifärens kalla del.  
 
9.2.3 Förutsättningar 
 
Akvifärens volym är ca 1 800 000 m3, varav ca 30 % är vatten, det vill säga 600 000 m3. Resten 
av volymen är grus och sten. Akvifären är uppdelad i en kall och en varm del, på ca 5 ˚C 
respektive 15 ˚C. Den kalla sidan har fem brunnar och den varma har sex. Djupen varierar 
mellan 9 och 25 meter från markytan23. Det är temperaturskillnaden som avgör 
energiinnehållet, i detta fall ca 10 GWh. Vid maximala flödet 200 l/s (720 m3/h, gäller båda 
riktningarna) blir effekten därför 8-9 MW24. Det lilla temperaturspannet mellan varm och kall 
del gör att anläggningen blir väldigt temperaturkänslig. Om man exempelvis lyckas kyla den 
kalla delen ytterligare en grad ökar ΔT med 10 % och därmed också lagerkapaciteten med 1 
GWh. Detsamma gäller naturligtvis om man lyckas värma den varma delen motsvarande 
antal grader.  
 
 

                                                 
23

 Fredrik von Schoting, underhållsingenjör, Arlanda Energi 
24

 PM. Allmän beskrivning av energilager och fjärrkylsystem. Sweco 2009-06-09 
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9.2.4 Resultat 
 
Den årliga energibesparingen på Arlanda blev tack vare akvifären 15 GWh värme och 4 GWh 
el 25. Detta trots att lagret bara inrymmer 10 GWh med de aktuella temperaturerna. 
Förklaringen är den dubbla vinst som görs när både värme- och kylbehov finns.  
 
Lagret har nu bara använts två driftsäsonger och ingen större uppföljning har gjorts26. 
Arbetet fortsätter dock med att trimma in anläggningen för att ytterligare utöka ΔT och 
därmed lagerkapaciteten och energivinsten. I dagsläget är det exempelvis bara i terminal 5 
som ventilationsluften förvärms vintertid.  
 
9.2.5 För- och nackdelar 
 
Kostnaden för att uppföra anläggningen var ca 42 mkr27, det vill säga i samma 
storleksordning som Lyckebolagret. För Arlanda-akvifären beräknades en avbetalningstid på 
4 år, vilket möjliggörs av den dubbla energivinst som beskrivs ovan.  Motsvarande skulle 
teoretiskt vara möjligt om man skulle kunna möta ett kylbehov i Lyckebo, framför allt skulle 
detta ge en vinst i kombination med solvärme, då den lägre arbetstemperaturen skulle ge 
högre verkningsgrad på solfångarna. Det bör förtydligas att Arlanda-akvifären huvudsakligen 
är ett kyllager snarare än ett utpräglat värmelager, vilket är fallet i Lyckebo, där lagret därför 
hela tiden är varmare än omgivande berggrund. I detta avseende är det inte möjligt att tala 
om en verkningsgrad för akvifären på samma sätt som i Lyckebo – denna jämförelse har 
snarare gjorts för att beskriva vinsten med ett kombinerat värme- och kylbehov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25

 http://www.arlanda.se/sv/Information-om/Miljoarbete/Minskade-utslapp-av-koldioxid/Energi/Akvifaren/  
26

 samtal med Fredrik von Schoting, underhållsingenjör, Arlanda Energi 
27

 mailkorrespondens med Fredrik von Schoting, underhållsingenjör, Arlanda Energi 

http://www.arlanda.se/sv/Information-om/Miljoarbete/Minskade-utslapp-av-koldioxid/Energi/Akvifaren/


39 

 

10. Dimensionering av systemförslag 
 
För att åter kunna nyttja bergrummet och solfältet i Lyckebo till solvärmeproduktion måste 
flera faktorer tas hänsyn till vid själva dimensioneringen. De tydligaste exemplen är 
naturligtvis bergrummets och solfältets fysiska storlek och kulvertkapaciteten. Valet av 
solfångare och därefter produktionstemperatur påverkar både kulvertkapaciteten och vilken 
yta som krävs, samt hur väl bergrummet kan nyttjas. Samband mellan dessa faktorer går att 
ta fram – exempelvis ökar kulvertkapaciteten, täckningsgraden och solfältsarealen vid högre 
produktionstemperatur, men samtidigt minskar solfångarnas verkningsgrad. En kombination 
av ett solfält och biobränslepannor är mycket önskvärt28 eftersom solfångarna då kan jobba 
på lägre temperaturer medan biopannorna står för spetstemperaturen. Vid 
dimensioneringen bör alltså även pannornas kapacitet beaktas. 
 
10.1 Solfångare 
 
Många solfångare på privatmarknaden är designade att ge optimal verkningsgrad vid 
temperaturer som passar för direkt uppvärmning av hus och tappvarmvatten, vilket kräver 
temperaturer runt 50-60 ˚C. Fjärrvärmeproduktion kräver i vanliga fall högre temperaturer än 
så, vilket medför att andra typer av solfångare behövs, vilket i sin tur gör dem dyrare. Det är 
framför allt värmeförluster man måste skydda dem emot, vilket innebär dyra isolerande 
material. Absorbatorerna måste också klara mycket höga temperaturer utan att förlora 
verkningsgrad. Idag finns tre huvudtyper av solfångare, beskrivna nedan. 
 
10.1.1 Vakuumsolfångare  
 
Vakuumsolfångaren är den typ som har bäst verkningsgradskurva över ett stort 
temperaturspann, tack vare mycket låga värmeförluster. Tekniken innebär dock att andelen 
absorbatoryta av modulen blir mindre, samt framförallt att priset blir mycket högre. En 
vakuumsolfångare från Sfinx Solar har tagits med för jämförande.  
 
10.1.2 Plana solfångare 
 
Den i särklass vanligaste typen av solfångare är den plana. När Lyckebo byggdes utvecklades 
högtemperatursolfångare av plan typ, vilket för tiden var unikt (se stycke 2.4.1). 
Absorbatormaterialen och tillverkningsprocessen har förbättrats vilket gör att plana 
solfångare har en mycket billigare uppbyggnad än vacuumsolfångaren, men de har istället 
större förluster. De är förhållandevis tunga och klumpiga vilket gör trackersystem svårare att 
implementera. En plan solfångare från Effecta har tagits med för jämförande, men 
simuleringen gav ingen vinst, varför resultatet inte redovisas. 
 
 
 

                                                 
28

 João Santos Leite Cima Gomes, ingenjör vid Solarus AB  
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10.1.3 Koncentrerande solfångare 
 
De koncentrerande solfångarna använder sig av reflektorer för att minska materialåtgången 
och förlusterna. Eftersom absorbatorns yta blir mindre blir även förlusterna mindre. Ett lågt 
materialinnehåll innebär både billigare och lättare konstruktion, vilket underlättar vid 
kombination med trackersystem. Även här har utvecklingen gått framåt. De tidigare 
varianterna av koncentrerade solfångare hade problem med svårtrimmade 
solföljningssystem och klena slitagedelar. Inför byggnationen av Lyckeboanläggningen på 
1980-talet testades en koncentrerande solfångare från Suntec. Den koncentrerade 
solinstrålningen hela 40 gånger med en spegelbredd på 2,75 meter. Dagens koncentrerande 
solfångare har ofta mindre reflektorer, i vissa fall i flera rader, och är betydligt mer stabila i 
drift. Solföljningssystemen, som också kallas trackersystem, är också välutvecklade tack vare 
modern styr- och reglerteknik.  
 
Man kan säga att den koncentrerande solfångaren har en kombination av vakuum- och plana 
solfångares egenskaper – låga förluster och låga material- och tillverkningskostnader. Denna 
kombination är anledningen till att nedan redovisade beräkningar främst inriktats på en typ 
av koncentrerande solfångare.  
 
10.2 Effekttoppar och ackumulatortank 
 
Ett problem med solenergi är att man får effekttoppar som gör dimensioneringen mer 
komplicerad. Om man dimensionerar alla flöden efter maxeffekten så får man ett relativt 
överdimensionerat system de allra flesta timmarna om året. Figur 10.2 representerar 
produktion under juni och juli respektive en dags produktion (2 juli) för en koncentrerande 
solfångare av typ MaReCo (maximum reflection collector) från Solarus. Vald 
produktionstemperatur är här satt till 85 ˚C.  
 
Ackumulatortankens storlek anpassas till den mängd energi, som maximalt produceras 
utöver den dimensionerande effekten, under ett dygn. Nominell effekt för solfångarna anges 
utefter flödet29, ca 0,24 l/min∙m2 eller 14,4 l/h∙m2. Beroende på ΔT (skillnad mellan lagrets 
kallaste vatten och solfångarens produktionstemperatur) ges då effekten. Vid simulering kan 
utläsas att den nominella effekten endast överstigs under ett par timmar med medel 10 % 
över nominella effekten. Eftersom ett högre ΔT ger både mer ”överproducerad” energi men 
också högre energiinnehåll per volym vatten så blir storleken på bufferttanken oberoende av 
produktionstemperaturen över 77 ˚C. Beräkningarna i bifogat excel-dokument ger ett behov 
av en buffertvolym på högst ca 124 m3 dock endast 78 m3 vid optimerad dimensionering.  
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 Stefan Larsson, Solarus, mailkonversation 
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Figur 10.2. Resultat från simuleringsprogram för solfångaren CPC-T-1500W från Solarus.  
Till vänster; 8 sommarveckor (juni-juli) och till höger; en dag med hög instrålning (2 juli). 
Bilderna i Figur 10.2 finns i Bilaga VI för bättre upplösning. Gul graf (högst) visar instrålning, 
röd graf (mitten) visar strålningen som passerar glaset och blå graf (lägst) visar solfångarens 
effekt.  
 

Datumet är valt för en dag med relativt hög solinstrålning för att visa den effekttopp som 
uppstår. Detta innebär att en ackumulator bör installeras vid en storskalig utbyggnad av 
solfältet. De koncentrerande solfångarna går också att effektreglera med trackersystemet 
genom att helt enkelt vrida reflektorerna bort från solen. Detta medför dock ett 
energibortfall, varför det är bättre att dessutom installera en ackumulatortank. 
 
10.3 Kulverten 
 
Den kulvert som sammanbinder solfältet (från solhuset) med bergrummet är en stålledning 
med diametern 200 mm. Med ett maximalt flöde30 på 4 m/s ges överföringskapacitet enligt 
figur 8.2. Exempelvis blir kapaciteten 9,9 MW vid produktionstemperaturen 72 ˚C, om lägsta 
temperaturen i lagret är 55 ˚C. I och med de för effekten begränsande faktorer som beskrivs 
nedan så bör kulvertkapaciteten vara tillräcklig för en utbyggnad. Dess begränsning har dock 
hela tiden tagits med i beräkningarna för säkerhets skull.  
 
10.4 Bergrummet 
 
Bergrummets lagerkapacitet för andelen solvärme beror främst av 
produktionstemperaturen. Returtemperaturen från nätet uppskattas efter studier av 
produktionsdatabasen (PDB) till 55 ˚C. Värmeleverans till fjärrvärmenäten (Lyckebo och City) 
under produktionsmånaderna (mitten av maj till och med augusti) har uppskattats till ca 3 
GWh. Under förutsättning att bergrummet är ”tomt” efter våren, det vill säga 55 ˚C 

                                                 
30

 Majid Mohammadi, Vattenfall 
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tempererat returvatten i hela lagret, kan mängden producerad solvärme beräknas med 
ekvation 10.4.  
 
 
Esol = Enät + (tprod. – tretur) ∙ CV ∙ V    (Ekvation 10.4) 
 
där Esol är totalt producerad solvärme (MWh) 

 Enät är värme som kan distribueras direkt till nätet, ca 3000 (MWh) 

 tprod är produktionstemperatur från solfångarna (˚C) 

 tretur är returtemperatur från nätet, i snitt 55 (˚C) 

 CV är specifik värmekapacitet för vatten; 1,163 ∙ 10-3 (MWh/m3 ∙ ˚C) 
 V är vattenvolymen i bergrummet, 100 000 (m3) 
 
Tabell 10.4. Exempel på möjlig mängd producerad solvärme vid returtemperaturen 55 ˚C, där  
                      ΔT = tprod. – tretur och E berg är energi lagrad i bergrummet. 
 
 
Produktionstemp ΔT Enät (MWh) E berg (MWh)  Esol  
 
65   10 3000  1163  4163 
75   20 3000  2326  5326 
85   30 3000  3490  6490 
95   40 3000  4652  7652 
 
 
10.5 Värmeväxlare 
 
Hur mycket energi som kan inlagras i berget begränsas dock ytterligare av kapaciteten på 
värmeväxlarna i bergrummet. En låg produktionstemperatur innebär ett lågt ΔT över 
värmeväxlarna och därmed låg överföringskapacitet. I beräkningarna har antagits att 
värmeväxlarna på både topp 1 och topp 2 går att använda för inladdning samtidigt. Det från 
tillverkaren angivna flödet (103,2 ton/h) är inte möjligt att uppnå i dagsläget på grund av 
igenkalkning. Ett optimalt totalt flöde ligger dock vid 65 ton/h. Detta ger exempelvis totalt 
1,5 MW vid produktionstemp 65 ˚C och 6 MW vid produktionstemp 95 ˚C.  
 
10.6 Marktillgång 
 
Solfältets storlek begränsar en utbyggnad utan ytterligare investeringar i markplanering. De 
öppna ytor som idag finns tillgängliga beräknas till 15 000 m2 (se Bilaga IV) och antas bara 
behöva genomgå en lättare markplanering (avlägsnande av gammal kulvert samt 
återställande) för ca 50 kr/m2. För de fall då ytterligare markarealer krävs har ett 
schablonvärde på 450 kr/m2 använts.31 Vid maximal utbyggnad krävs en markyta på totalt 
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 Hans Klang, Sh bygg. 
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23 900 m2, det vill säga 8900 m2 utöver det redan tillgängliga solfältet. Marken direkt söder 
om solfältet (Fullerö 23:4) är i dagsläget obebyggd och ägs av Uppsala kommun. 
10.7 Priser på solfångare och pellets 
 
Antalet solfångare påverkar ofta inköpspriset. Sambandet för detta angavs av tillverkaren 
(Solarus) och förenklades inom det aktuella intervallet till en logaritmisk funktion: 
 
P = K ∙ Ln( X ) + M    (Ekvation 10.7.1)  
 
Där  P är priset per kvadratmeter solfångare (kr/m3) 
 K är konstanten -317,4  
 X är antalet kvadratmeter solfångare (dimensionslös) 
 M är konstanten 1626,7 (kr/m3) 
 
I förenklingen användes tre punkter ur tillverkarens data.  
 
Priset på träpellets (nuvarande energikälla och därmed nollalternativ) har beräknats utifrån 
Energimyndighetens långsiktsprognos32 för biobränslen mellan 2010 till 2030. Kurvan har 
sedan extrapolerats för att täcka de sista fem åren av en solvärmeanläggnings livslängd (25 
år). Prognosen för priset per MWh omskrevs till andragradspolynomet i ekvation 10.7.2. 
 
K = N (y)2 + P ∙ (y) + Q    (Ekvation 10.7.2) 
 
Där K är pelletspris (kr/MWh) 
 N är konstanten -0,34 (kr/år2) 
 y är antal år efter år 2010 (år) 
 P är konstanten 13,28 (kr/år) 
 Q är konstanten 236,06 (kr) 
 
Förtydligande: antal år efter 2010 innebär exempelvis att 2014 års pris räknas ut med y = 4  
 

                                                 
32
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Pelletspriutveckling enl. Energimyndigheten

y = -0,34x2 + 13,28x + 236,06
y = -0,374x2 + 14,608x + 234,77

y = -0,306x2 + 11,952x + 237,35
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Figur 10.6 Långtidsprognos över pelletspriset med anpassat andragradspolynom samt kurvor 
för känslighetsanalys 
 
10.8 Bidrag 
 
Sedan 2009 har staten givit ett nyutformat bidrag till investeringar för solvärmeinstallationer. 
Bidraget beräknas mot på årsbasis beräknat antal producerade kWh, vilka var och en ger 2,5 
kr. För en privat installation är maxbeloppet 7 kkr medan det för större projekt begränsas till 
3000 kkr. De flesta beräkningar har gjorts utan att medräkna bidraget då detta, som det ser 
ut idag, kommer att upphöra vid 2011 års utgång. Om det blir en ytterligare förlängning av 
stödet visar tidigast under hösten 2011, då regeringen presenterar sin budget för år 2012.33  
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11. Resultat av beräkningar 
 
För att kunna kombinera ovanstående dimensioneringskriterier och därefter optimera 
förutsättningarna för en eventuell utbyggnad har ett excel-dokument upprättats. I 
dokumentet kan ingående temperaturer, vvx-flöden, priser på solfångare etc. ändras för att 
på så sätt se vilken parameter som är känsligast och hur den optimala dimensioneringen 
förändras. Dokumentet är främst utformat för en koncentrerande solfångare från Solarus, 
CPC-T-1500W, men har även anpassats för att göra approximerade optimeringar för andra 
solfångare där man har mindre tillgänglig information, exempelvis vakuumsolfångaren från 
Sfinx, se figur 11.1 (högre upplösning av bilder finns i Bilaga VII).  
 

 
Figur 11.1 Resultatet av beräkningarna visar tydliga maximum för en lönsam utbyggnad.  
 
11.1 Optimal utbyggnad 
 
Figur 11.1 illustrerar resultatet av de beräkningar som gjorts för dimensioneringen av en 
modern solvärmeanläggning i Lyckebo. Blå graf visar förräntningen, vilken har tydliga toppar 
enligt tabell 11.1. Röd graf visar solfångararea i antal kvadratmeter och märkbart här är att 
Solarus solfångare får en brytpunkt vid produktionstemperaturen 69 ˚C, vilket beror på att 
värmeväxlarna i bergrummet därefter begränsar överföringskapaciteten. Observera att det 
för Sfinx vakuumsolfångare saknas data om förhållandet mellan produktionstemperatur och 
effekt, vilket kan betyda att ett liknande fenomen skulle kunna tas hänsyn till med mer 
information.  
 
Tabell 11.1 Data vid optimal utbyggnad med vakuum- respektive koncentrerande solfångare 
 
Tillverkare Optimal temp.  (˚C) Ränta (%) Solfångaryta (m2) Energi/år (MWh) 
 
Sfinx  77   2,9  8930 (19,5 Mkr) 4210 
 
Solarus  70   2,4  9030 (14 Mkr)  2690 
 
Sfinx vakuumsolfångare skulle ge en total solenergiandel på 18 % och avbetalningstiden 
skulle bli 14 år. Solarus ger 12 % solenergi i nätet med avbetalningstiden 16 år.  



46 

 

Det ska understrykas att resultatet inte är absolut utan att flera parametrar såsom pris på 
solfångare och värmeväxlares kapacitet går att påverka, varför hela excel-dokumentet 
(kopplat till denna rapport) bör ses som ett samlat resultat, vilket går att anpassa vid 
förändrade förutsättningar. Observera att solfångarna bär sin egen kostnad samt ger en 
förräntning av kapitalet.  
 
Vid denna jämförelse inräknas endast bränslepriset för bioenergin, inte avbetalning på de 
pannor som investerades i år 2005. 14 respektive 16 års avbetalningstid låter mycket i 
ekonomiska sammanhang men det faktum att solvärmen i längden är billigare än bioenergi är 
ett mycket starkt resultat. Räntan över livslängden (25 år) blir för Solarus 2,4 % utan bidrag 
respektive 3,7 % med bidrag. För Sfinx blir resultatet 3 % respektive 3,9 % ränta. 
Förutsättningarna för ett solvärmekooperativ ser dock ännu ljusare ut. 
 
11.2 Ekonomiska förutsättningar, solvärmekooperativ 
 
Räntan beräknad enligt samma metod som beskrivits i Stycke 7.3 har sitt maximum vid 
samma dimensionering som ovan, men blir med nollalternativet dagens fjärrvärmetaxa något 
bättre. Resultatet av det koncept som beräknades och presenterades 2005 var att räntan 
blev 4,5 % utan bidrag och 6,0 % med. Motsvarande siffror med dagens teknik och priser blir 
7,3 % respektive 9,0 % för koncentrerande solfångare och 8,6 % respektive 10,0 % för 
vakuumsolfångare, se figur 11.2 
 
 

 
 
Figur 11.2 Avkastning för olika storlekar på solfält.  
 
Även här skiljer sig data för de olika solfångarna på så vis att hänsyn ej kunnat tagits till Sfinx 
effektförlust vid högre temperaturer, vilket dock ger en begränsad utbyggnad för Solarus 
solfångare.  
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Antalet andelar i ett eventuellt kooperativ går naturligtvis att välja på olika vis, för att på ett 
strategiskt sätt få täckning för en investering. Ett vanligt sätt inom vindkraftskooperativ är att 
en andel motsvarar en viss energiproduktion. Nedan presenteras ett exempel där en andel 
motsvarar en MWh årligen. Solfångare i exemplet är av koncentrerande typ, från Solarus.  
 
Utgående från ett solfält på 9030 m2 har kostnaderna, i 2011 års pengavärde, bedömts bli 
 

- Solfångarfält      12 Mkr 
- Ackumulator och kulvertar    2 Mkr 
- Bildande av förening och avtal m.m.   0,5 Mkr 
- Övrigt       1 Mkr 

 
Detta ger en summa på 15,5 Mkr. Intäkter för ett normalår bedömdes till 
 

- Solvärme, levererad     2686 MWh/år 
- Solvärmepris      504 kr/MWh 

 
Detta ger en årlig intäkt på 1,35 Mkr/år. Värmepriset uppskattades som fjärrvärmetaxa 
minus kulvert- och distributionsförluster, d.v.s. 70-20=50 öre/kWh. Vidare bedöms årliga 
kostnader som 
 

- Underhållskostnader    100 kkr 
- Föreningskostnader    50 kkr 
- Fonderas (5 %)    68 kkr 
 
- Överskottet fördelas lika mellan 2686 andelar, det vill säga ca 423 kr/år 

 
Då antalet andelar är 2686 stycken blir investeringen 5800 kr/andel.  Överskottet skall 
fördelas lika mellan andelarna, det vill säga ca 423 kr/år och andel. Avkastningen räknas helt 
enkelt som återbäringens andel av investeringen vilket ger 423/5800 = 7,3 % ränta. Med 
bidrag blir motsvarande siffra 9 %. 5 % av intäkterna måste fonderas enligt lag.  
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12. Känslighetsanalys  
 
12.1 Metod 
 
En känslighetsanalys görs för att kartlägga vilka parametrar i en större sammanhängande 
ekvation som mest påverkar resultatet. Man kan samtidigt se åt vilket håll resultatet förskjuts 
vid en förändring och därmed dra slutsatser om var man eventuellt bör lägga resurser för att 
ytterligare förbättra förutsättningarna för en utbyggnad. Ett vanligt sätt att göra en 
känslighetsanalys är att ändra en parameter med exempelvis 1 % och sedan se hur många 
procent resultatet, vanligtvis avkastningen på en investering, förändras. Detta görs med alla 
parametrar och den som gör störst påverkan är den känsligaste parametern. Det som gör 
denna metod problematisk i detta fall är att det inte är givet vad som är resultatet. 
Naturligtvis är avkastningen (räntan) av stort intresse, men många parametrar ändrar även 
vilken produktionstemperatur som är den mest optimala och därmed vilken storlek på 
solfältet som är mest lönsam. Vissa parametrar har också en icke linjär påverkan. I resultatet 
nedan redovisas kortfattat hur olika parametrar påverkar slutresultatet, men för att få en 
komplex bild hänvisas till Excel-dokumentet, där flera förändringar kan göras samtidigt och 
då ge en samlad bild av hur parametrarna samverkar.  
 
12.2 Resultat 
 
Resultatet av känslighetsanalysen presenteras i två separata tabeller, där den första (Tabell 
12.1) endast behandlar en utbyggnad ur Vattenfalls synpunkt och den andra (Tabell 12.2) 
behandlar de ytterligare parametrar som påverkar resultatet för ett solkooperativ. I de fall då 
påverkan inte är linjär och alltså har ett optimum redovisas känsligheten både vid höjning 
("upp") och sänkning ("ner") av variabeln. Känsligheten anger då med hur många procent 
räntan förändras vid en procents förändring av den aktuella parametern. 
 
12.3 Slutsatser av känslighetsanalys  
 
Det som i första hand styr dimensioneringen av en solvärmeutbyggnad är flödet genom 
värmeväxlarna i bergrummet samt vilken produktionstemperatur man bestämmer sig för. 
Ekvationen i excel-dokumentet ger då ett tydligt optimum för hur vinsten på en investering 
ska maximeras. Det är då också naturligt att dessa parametrar har stor inverkan på resultatet, 
det vill säga räntan på investeringen. Ungefär hälften så stor, men ändå påtaglig inverkan har 
solfångarnas verkningsgrad, vilket betyder att vald teknik påverkar resultatet. Priset för 
solfångarna har naturligtvis betydelse för avkastningen; 1 % billigare solfångare ger 1,8 % 
bättre avkastning. 
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Tabell 12.2 visar att det för ett kooperativ dessutom är av stor vikt att ta hänsyn till 
fjärrvärmetaxan och dess utveckling. I excel-kalkylen har ingen hänsyn tagits till 
prisförändringar som avviker från den allmänna prisutvecklingen (inflation).  
 
 
Tabell 12.1 Olika parametrars påverkan  och känslighet på förräntningen av satsat kapital 
 
Parameter  Påverkan       Känslighet 
 
Produktionstemp. Möjlig utbyggnad, andel solenergi, etc.    Upp: 2,12 
   Ej linjärt, brytpunkt vid 70 ˚C     Ner: 5,83 
 
Högsta temp. i lager Sänkt temp ger lägre ränta      0,53 

       
Lägsta temp. i lager Höjd temp minskar bl. a. vvx-kapacitet och räntan   0,69 

    
VVX-flöde  Mindre flöde minskar effektöverföring och räntan och Ner: 0,49
   
   förskjuter samtidigt optimal utbyggnad mot mindre areal Upp: 5,34 
   Ej linjärt, brytpunkt vid 65 t/h (optimum)    
 
kWh/m2 solfångare Mindre utbyte ger lägre årsproduktion, sänker räntan  2,26 
 
Pris/solfångare  Linjärt samband. Högre pris ger lägre ränta    1,8 
 
Kulvert & ack.  Antaget pris. Högre pris sänker räntan    0,2  
 
Pelletsprisutveckling Prognos, polynom av grad 2. Högre pris sänker räntan  0,37 
 
 
 
För kooperativkalkylen gjordes ytterligare en känslighetsanalys 
 
Tabell 12.2 Olika parametrars påverkan  och känslighet på förräntningen av satsat kapital 
 
Parameter   Påverkan      Känslighet 
 
Föreningskostnad  Antagen kostnad. Högre kostnad sänker räntan  0,09 
Fjärrvärmetaxa  Antaget pris. Högre pris höjer räntan    1,12 
Lager- & distr.förluster Procentuell andel. Högre andel sänker räntan  0,44 
Drift- och föreningskostnad Antagen kostnad. Högre kostnad sänker räntan  0,13 
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13. Slutsatser  
 
När Lyckeboanläggningen byggdes för 30 år sedan var den unik i sitt slag ur flera synvinklar. 
Det skulle visa sig att en del av tekniken som användes fungerade, exempelvis solfångarna 
(bortsett från lödskarvar) och tidvis bergrummets teleskoprör, medan andra delar hade klara 
brister, exempelvis styrsystemet. Eftersom flera delar i anläggningen var helt ny teknik blev 
utvärderingen senare också uppdelad. Solfångaren utvärderades i Älvkarleby och ledde till 
mer utvecklad teknik. Utvärderingen av bergrummet och dess teleskoprör upphörde dock 
efter att man i mitten på 1990-talet konstaterat att osäkerheten i de föreslagna åtgärderna 
för att minska energiförlusterna var alldeles för stor.  
 
Den sammanställning som gjorts i detta examensarbete, grundat på dåvarande Uppsala 
Energis data, förändrar den bild som hittills varit den officiella för anläggningen. Den 
huvudsakliga slutsatsen är att energiförlusterna från bergrummet med tiden närmat sig den 
från början beräknade och att anläggningen därmed kan prestera så som beräknats av både 
Vattenfall (Älvkarlebylaboratoriet), Lunds tekniska högskola samt totalentreprenören 
Skanska.  
 
En ytterligare slutsats angående bergrummets förluster är att det inte är aktuellt att göra 
något ingrepp på tunneln för att minska eventuella förluster, då detta inte är ekonomiskt 
lönsamt – dels på grund av de låga förlustnivåer som konstaterats samt höga kostnader för 
åtgärderna.  
 
Slutsatsen efter utvärderingen av det försök till solvärmekooperativ som initierades år 2004 
är att verksamheten inte omöjliggjordes av tekniska eller ekonomiska skäl utan istället 
fortfarande ses som ett möjligt alternativ till en framtida satsning. Dessutom finns nu nya 
intressegrupper som har möjligheten att organisera verksamheten. De ekonomiska 
förutsättningarna ser ännu bättre ut idag än 2004. En kritisk förutsättning är dock att man 
vidtar de åtgärder som behövs för att kunna fortsätta använda teleskoprören och integrera 
dem i en automatiserad systemlösning. Detsamma gäller de hittills tämligen igenkalkade 
värmeväxlarna. Det återstår att se hur Vattenfall ställer sig till lönsamheten i att 
återinvestera, alternativt underhålla, utrustningen i bergrummet. I dagsläget är det oklart 
vilka kostnader dessa åtgärder skulle innebära. 
 
De främsta slutsatserna som kan dras efter studier av de liknande anläggningarna Anneberg 
och Arlanda akvifär (observera att Lyckeboanläggningen fortfarande är unik i sitt slag) är att 
tekniken med oisolerat bergrum är dyr initialt men har förhållandevis låga förluster. Det kan 
också konstateras att en kombination med fjärrkyla, alternativt extremt låga 
returtemperaturer från välkontrollerade undercentraler, skulle göra ett bergrumslager mer 
lönsamt, då det dels ökar lagerkapaciteten men också den totala energivinsten eftersom det 
då är möjligt att implementera värmepumpar i systemet samt att verkningsgraden på 
solfångare ökar vid lägre produktionstemperaturer. Detta har dock inte närmare undersökts i 
examensarbetet.  
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14. Slutord 
 
Det finns få platser i Sverige som har så goda förutsättningar för solvärme som Lyckebo i 
Storvreta. Det finns ett befintligt, sedan länge avskrivet lager, med acceptabla förluster och 
en laddningsteknik avsedd för en värmekälla med varierande temperaturer. Det finns en 
markplanerad yta på ca 15 000 m2 och dessutom finns en lokal vilja att implementera 
solenergi i det lokala fjärrvärmenätet.  
 
I dagsläget har Storvretas fjärrvärmenät en mycket låg andel fossila bränslen men 
anläggningen har andra problem. Verksamheten har i dagsläget höga kostnader, dels på 
grund av ökade bränslepriser och dels eftersom fjärrvärmetaxan styrs av taxorna i tätorten 
Uppsala, vilka i sin tur styrs av marknaden där. Dessutom används biobränslet på ett ur 
systemsyn felaktigt sätt – bränsle i form av pellets har ett egenvärde i att kunna lagras som 
det är. Lagret bör i första hand användas till energi från intermittenta energikällor, för att de 
ska ha en möjlighet att implementeras i vårt energisystem.  
 
Förnyelsebara energikällor såsom solenergi, vind- vatten- och vågkraft har den ekonomiska 
egenskapen att de kräver en relativt hög grundinvestering men helt saknar bränslekostnader. 
Därför blir en ekonomisk jämförelse med ett bränslebaserat system ofördelaktig för många 
förnyelsebara energislag. För att implementeringen av dessa ska bli möjlig krävs ett nytt sätt 
att jämföra ekonomiska kalkyler. Eventuellt kan möjligheten att ta betalt för ”grön 
fjärrvärme” förbättra kalkylen något. 
 
Ljusare utsikter finns för ett samarbete, där det finns möjligheter att få gehör för en 
alternativ ekonomisk synvinkel med längre framtidsperspektiv. Som exempel kan nämnas att 
energibolaget i Sala-Heby har ett lyckat samarbete med ett solcellkooperativ. Observera att 
det där handlar om solelproduktion, vilken med dagens teknik inte är lika lönsam som 
solvärmeproduktion. Trots detta har man lyckats få investerare att köpa andelar. Detta 
förklaras av just den alternativa syn på ekonomi (krav på avkastning) som är ett måste för 
solenergi. I Storvreta finns idag ett nätverk för hållbar utveckling och ett intresse för 
solenergi. 
 
Potentialen för lagringstekniken som används i Lyckebo bör vara god i framtiden - då andelen 
förnyelsebara intermittenta energikällor kommer öka - men den kräver i sådana fall en 
kombination med fjärrkyla för att öka nyttan och därmed lönsamheten. Forskning görs också 
för att ta fram teknik för effektiv passiv stratifiering av varmvatten, det vill säga skiktning av 
vatten av olika temperaturer för en optimal värmelagring. Detta möjliggör en enkel 
integrering av lagret i ett automatiserat styrsystem. Denna teknik är dock inte möjlig att 
använda i borrhåls- och akvifärlager, som redan idag har större förluster än bergrumslager.   
 
Dessa framtidsutsikter gör det också angeläget att fortsätta använda bergrumslagret i 
Lyckebo, för att få värdefull erfarenhet, särskilt vid användningen av en 
temperaturvarierande energikälla såsom solvärmen.  
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BILAGA I  
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BILAGA II 
 
Detaljer, förutsättningar för kalkylen, biopannor.  
 
 
 
Kalkylperiod,       15 år 
 
Nominell kalkylränta efter skatt,    12 % 
 
Löpande förvaltning/administration    232 kkr 
 
Rörligt fjärrvärmepris      560 kr/MWh (2005) + 2 % /år 
 
Kulvertunderhåll,      300 kkr/år 
 
Reinvestering i nätet på 5 Mkr år 2009 inkluderas 
 
Kulvertförluster      13 % 
 
Bokfört värde       11,1 Mkr i balansräkningen 
 
Försåld volym       15,8 GWh/år 
 
Rörlig driftskostnad      100 kr/MWh (2005) 
 
Oljepris       550 kr/MWh (2005) 
 
Biobränslepris      207 kr/MWh (2005) 
 
95 % av produktionen av biobränsle, 5 % olja 
 
Restvärde efter 15 år     3,0 Mkr 
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