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Sammanfattning 

Solen är en enorm energikälla med stor potential att, på ett miljömässigt hållbart sätt, 

kunna bidra med energi till bland annat uppvärmning av lokaler och bostäder. För att 

kunna förse byggnader med energi från solen krävs att tillgången på energi flyttas till då 

behovet uppstår. Med hjälp av ett säsongslager kan solenergi från sommaren lagras och 

användas på vintern då behovet av värme är som störst. 

Dagens befintliga anläggningar finns huvudsakligen i Europa och då främst i Tyskland. 

Dessa anläggningar är dimensionerade för energibehov större än 400 MWh och täcker 

ungefär 40-50 % av detta behov som består av energi till uppvärmning och 

tappvarmvatten.  Hur stor del av energibehovet som täcks, det vill säga täckningsgraden, 

beror bland annat på förlusterna från lagret som i sin tur är kopplade till lagrets 

mantelarea. Ju större ett lager är desto mindre blir förlusterna då förhållandet mellan 

mantelarea och lagervolym minskar. Ser man till storleken på de säsongslager som idag 

är i drift uppstår frågan om säsongslagring lämpar sig även för anläggningar som är 

dimensionerade för energibehov mindre än 400 MWh. 

Jonas Haglund på arkitektkontoret Skanark AB i Karlstad planerar ett boende på 40 

lägenheter och hoppas att säsongslagrad solenergi kan fungera som huvudsaklig 

energikälla för uppvärmning och tappvarmvatten. För att göra boendet mer attraktivt 

funderar han på att addera funktioner, i form av en pool och ett atrium, som även de 

kräver uppvärmning men med lägre temperaturkrav. Haglund vill därför utreda 

huruvida solfångarnas utnyttjandegrad ökar då de adderade energibehoven läggs till 

och om energikostnaden, för de adderade behoven, på detta sätt kan minskas. 

Syftet med examensarbetet är att utreda möjligheten att, genom säsongslagring, 

tillgodose ett småskaligt energibehov motsvarande cirka 40 stycken nybyggda 

lägenheter. Undersökningen skall visa vilka täckningsgrader som kan uppnås med olika 

lagerkoncept då lagerstorlek och solfångararea varieras. Undersökningen skall även 

svara på hur täckningsgraden förändras då ett uppvärmningsbehov med lägre 

temperaturkrav och varierande karaktär adderas till basbehovet samt om detta 

adderade energibehov i någon grad kan bli gratis. Dessa frågeställningar besvaras 

genom simuleringar med beräkningsverktyget COMSOL Multiphysics. 

Resultaten visar att det går att komma upp i täckningsgrader över 80 % med tillräcklig 

solfångararea. Lämplig lagervolym varierar beroende på vilket lagerkoncept som är 

aktuellt. Vid lagring i tank visar simuleringarna att lagervolymen 13 m3/MWh är en 

lämplig storlek medan motsvarande siffra för ett lerlager är 20 m3/MWh.  Ett adderat 

uppvärmningsbehov med lågtemperaturkaraktär ökar verkningsgraden hos solfångarna 

och skapar på detta sätt gratis energi.   
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Summary 

 
The sun is a huge energy source with great potential of providing energy to the heating 

of homes and other buildings in an environmentally sustainable manner. In order to 

provide buildings with energy from the sun it is necessary to transfer the energy supply 

over time to when the demand arises. By storing the heat in a seasonal storage, solar 

energy from the summer can be used in the winter when the demand for heating is 

greatest.  

Today's existing plants are mainly in Europe and particularly in Germany. These 

facilities are designed to supply heat demands greater than 400 MWh and covers about 

40-50 % of this need which consists of energy for space heating and domestic hot water. 

How much of the heat demand that is covered, the solar fraction, is partly due to losses 

from the storage which in turn is connected to the surface area of the storage. The bigger 

a storage, the smaller the losses because of the decreasing relationship between surface 

area and storage volume. Looking at the size of the seasonal storages that are currently 

in operation, the question if seasonal storage is also suitable for installations designed 

for heat demands smaller than 400 MWh arises. 

Jonas Haglund at the architect office Skanark AB in Karlstad is planning an 

accommodation of 40 flats and hopes that seasonal stored solar energy can serve as the 

main energy source for space heating and hot water. In order to make housing more 

attractive he is considering the idea of adding other features, like a pool and an atrium, 

that also require heating but with lower temperature requirements. Haglund would like 

to investigate whether the efficiency of the solar collector increases when the extra 

energy demands are added and if the energy cost, for those demands, in this way can be 

reduced.  

The purpose of this study is to investigate the possibility of covering a large fraction of a 

small-scale annual heat demand corresponding to about 40 newly built apartments. The 

study shall present the solar fractions that can be achieved with different storage 

concepts when storage size and collector area is varied. The study will also answer how 

the solar fraction will change if a heating demand with lower temperature requirements 

and varied character is added to the basic domestic heating and if the added energy 

demand to some extent can be free. These questions are answered by calculations and 

simulations with the simulation software COMSOL Multiphysics.  

The results show that it is possible to obtain solar fractions above 80% with sufficient 

collector area. Suitable storage volume varies depending on the specific storage concept. 

Simulations of seasonal storage in a tank show that a storage volume of 13 m3/MWh is 

an appropriate size, while the corresponding figure for duct storage in clay is 20 

m3/MWh. An added heating demand of low temperature character increases the 

efficiency of the solar panels and creates, so called, free energy.  
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Nomenklatur 

Apool Poolarea [m2] 

Asol Solfångararea [m2] 

Atak Takarea [m2] 

AGU Andel gratis uppvärmning [%] 

CP Specifik värmekapacitet [J/kg·°C] 

Eadd Totalt energibehov för adderat behov [kWh] 

Eadd+basSL Nyttiggjord energi till basbehovet och adderat behov [kWh] 

Eförl Värmeförluster genom avdunstning [J] 

Esommar1 Energibehov för sommarbehovet fas 1 [J] 

EtappvSL Nyttiggjord energi till tappvarmvatten [kWh] 

Etot Totalt energibehov för byggnaden [kWh] 

EuppvSL Nyttiggjord energi till uppvärmning [kWh] 

hv Luftens entalpi vid vattenytan [J/kg] 

hl Luftens entalpi vid 25°C och 60% RH [J/kg] 

k1 Konstant som beskriver solfångarnas verkningsgrad [1] 

k2 Konstant som beskriver solfångarnas verkningsgrad [1/°C] 

k Värmeledningskoefficient [W/m·°C] 

S Solinstrålning [W/m2] 

TG Täckningsgrad [%] 

U Takets värmegenomgångstal [W/m2·°C] 

V Poolens volym [m3] 

 Volymflöde [m3/s] 

Pmax Maxeffekt för uppvärmning [W] 

Psol Nyttiggjord effekt från solfångarna [W] 

Psommar1 Effektbehov för sommarbehovet fas 1 [W] 

Psommar2 Effektbehov för sommarbehovet fas 2 [W] 

Psommar Effektbehov för totala sommarbehovet  [W] 

PsommarSL Nyttiggjord effekt till sommarbehovet [W] 

Ptappv Effektbehov för tappvarmvatten [W] 

PtappvSL Nyttiggjord effekt till tappvarmvatten [W] 

Puppv Effektbehov för uppvärmning [W] 

PuppvSL Nyttiggjord effekt till uppvärmning [W] 

Pvinter Effektbehov för vinterbehovet [W] 

PvinterSL Nyttiggjord effekt till vinterbehovet [W] 
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q0 Värmeflöde [W/m2] 

t Tid [s] 

Tabs Temperatur på absorbatorn [°C] 

Tatr Temperatur i atriet [°C] 

Tin Inomhustemperatur [°C] 

Tinit Starttemperatur i lagret innan laddning [°C] 

Tlager Temperatur i lagret [°C] 

Tmin,ute Minsta utomhustemperatur [°C] 

Tpool Temperatur i poolen [°C] 

Tretur Temperatur på returvatten från uppvärmning [°C] 

Ttk Temperaturkrav  [°C] 

Tute Utomhustemperatur [°C]     

αmedel Dygnsmedelvärde på värmeövergångstalet  [W/m2·°C]  

ρ Densitet [kg/m3] 

η Solfångarnas verkningsgrad [1] 
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Inledning 

I takt med att energiförbrukningen världen över ökar, ökar även miljöproblem orsakade 

av koldioxidutsläpp och överbelastade ekosystem. Trots att tekniken hela tiden 

utvecklas och våra apparater blir mer energieffektiva ökar den totala 

energianvändningen. I och med detta måste människan hitta nya energikällor för att 

tillgodose sina energibehov utan att förstöra planeten. En förnybar energikälla med stor 

potential är solen. Genom att omvandla den infallande solinstrålningen från solen till 

värme, i en solfångare, kan bostäder och lokaler förses med uppvärmning och 

tappvarmvatten. För att kunna tillgodose detta energibehov med solenergi krävs någon 

form av energilager då solinstrålningen är som minst när behovet på energi är som 

störst.  

Säsongslagring 

Genom säsongslagring kan solenergin från sommarhalvåret tas tillvara och lagras för att 

sedan utnyttjas under vinterhalvåret. På detta sätt kan tillgången på energi förflyttas 

över tiden och utnyttjas när energibehovet är som störst. Lagringen sker i stora vatten- 

eller markvolymer som efter några års laddning kan komma upp i tillräckligt höga 

temperaturer för att kunna tillgodose både tappvarmvatten- och uppvärmningsbehov. 

Vid laddning av lagret omvandlar solfångarna energin i solens strålar till värme som 

används för att höja temperaturen i lagringsmediet. Temperaturen i lagret ökar år efter 

år till dess att den nått ett jämviktsläge varvid lagret är fulladdat. Först då kan man 

avgöra hur mycket energi som maximalt kan hämtas ur lagret under ett år. För att kunna 

prata om säsongslagring krävs att lagret klarar att leverera större andelen av energin 

som behövs för att täcka ett specifikt behov, annars kan det jämställas med ett 

traditionellt korttidslager. 

Att säsongslagra solenergi för att värma bostäder och andra lokaler blir i första hand 

intressant för byggnader som inte är anslutna till något fjärrvärmenät. Dessa byggnader 

skulle med lagrad solenergi kunna bli näst intill självförsörjande gällande uppvärmning 

och tappvarmvatten på ett, ur energi- och miljösynpunkt, hållbart sätt.  För byggnader 

anslutna till ett fjärrvärmenät blir det dock inte ekonomiskt försvarbart att använda sig 

av säsongslagring då den initiala kostnaden är så stor. En förutsättning för att 

säsongslager skall bli lönsamma är att de kommer upp i höga täckningsgrader. Risken är 

annars att backupsystemet inte kan dimensioneras ner vilket innebär att två 

kapitalkrävande system krävs för att tillgodose hela energibehovet. 

För bostäder motsvarar energibehovet den energi som krävs för uppvärmningen och 

tappvarmvatten.  Den största delen används till uppvärmning som utgör cirka 75 % av 

energibehovet medan tappvarmvattnet svarar för ungefär 25 %. För BBR-byggda 

lägenheter, det vill säga lägenheter byggda enligt Boverkets byggregler, ligger den årliga 

energiförbrukningen runt 110 kWh/m2 (Boverket, 2006). Beroende på byggnadens 

klimatskal och energikälla kan denna siffra variera. 
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För att ett säsongslager ska uppnå en hög täckningsgrad måste lagret hålla en hög 

temperaturnivå så att en stor mängd nyttig energi kan hämtas ur lagret. 

Temperaturkravet på tappvarmvatten och uppvärmning, det vill säga den temperatur 

som efterfrågas, för ett specifikt energibehov bestämmer vilken temperaturnivå i lagret 

som är tillräcklig. Vanligen krävs att tappvarmvattnet håller en temperatur på 60°C. 

Detta innebär att temperaturkravet ligger på 60°C och att det är denna temperatur som 

lagret måste hålla för att kunna tillgodose hela tappvarmvattenbehovet. Utifrån detta 

avgörs hur mycket energi som kan nyttiggöras och vilken täckningsgrad lagret uppnår. 

Temperaturnivån som säsongslagret klarar att hålla beror till största delen på hur 

mycket energi som går till spillo genom förluster från lagret. Det är därför viktigt att se 

till att reducera andelen förlusterna, som är direkt beroende av lagrets storlek och 

minskar med större lagerstorlek (Mangold, 2007). Utmaningen vid dimensionering av 

säsongslager ligger därför i att hitta en lämplig storlek på lagret sett till energibehovet 

samtidigt som förlusterna reduceras. Även mängden solfångare måste dimensioneras 

rätt, sett till energibehovet, samtidigt som de klarar ladda lagret till en tillräckligt hög 

temperatur.  

Lagring i tank 

Säsongslager kan vara utformade på olika sätt men är oftast placerade i marken. Detta 

gör att de geologiska förhållandena påverkar hur bra lagren fungerar. En lagertyp som 

enligt (Sandborg, 2006) nästan är helt oberoende av geologiska förutsättningar är ett 

lager utformat som en tank. Denna typ av lager är ofta konstruerad i betong eller stål 

och innesluter vatten som fungerar som värmebärande medium. Med en tank är det lätt 

att reducera förlusterna då det går att isolera dess väggar, tak och botten. Enligt 

(Sandborg, 2006) är det detta som gör att tanklagren kan hålla en högre temperaturnivå 

än de flesta andra lagertyper. Vid en anläggning i tyska Hannover kommer man upp i en 

temperatur på 75°C. Anläggningen, som består av en tank på 2750 m3 kopplad till 1350 

m2 solfångare, har en isoleringstjocklek som varierar mellan 700 mm på toppen till 300 

mm i botten skriver (Raab, Mangold & Müller-Steinhagen, 2005). Anläggningen är 

dimensionerad för energibehovet (årlig förbrukning till tappvarmvatten och 

uppvärmning) 690 MWh och beräknas på sikt uppnå en täckningsgrad på 39 % enligt 

(Novo, Bayon, Castro-Fresno & Rodriguez-Hernandez, 2010). Ett större säsongslager på 

12 000 m3 och med 5600 m2 solfångare finns i Freidrichshafen, även det i Tyskland. 

Detta större lager, som troligtvis har en lägre andel förluster, beräknas på sikt komma 

upp i en täckningsgrad på 47 % enligt (Schmidt, Mangold & Müller-Steinhagen, 2004), 

trots mindre isolering. 

Ett annat sätt att reducera förlusterna på, förutom isolering, är att minimera 

mantelarean på tanken. Detta görs genom att hitta ett lämpligt förhållande mellan 

tankens höjd och diameter. Enligt (Panthalookaran, Heidemann & Müller-Steinhagen, 

2007) skall förhållande vara 1,5-3 mellan höjden och diametern för att samtidigt skapa 

en bra temperaturskiktning i tanken.  
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Genom att skapa en bra temperaturskiktning i tanken kan man ta ut en högre 

temperatur än om tanken är helt omblandad hävdar (Sandborg, 2006). Detta har 

utnyttjats vid anläggningen i Hannover genom att styra laddningen och skapa tre 

laddningsnivåer. I tanken skapas då, enligt (Raab, Mangold & Müller-Steinhagen, 2005), 

tre temperaturskikt. Ett i toppen på 50-75°C, ett i mitten på 45-65°C samt ett skikt i 

botten som kommer upp i temperaturer mellan 37-60°C.  

Något gemensamt för många av de säsongslageranläggningar som finns runt om i 

Europa är att de är dimensionerade för att tillgodose energibehov större än 700 MWh. I 

ovan nämnda Freidrichshafen är tanken dimensionerad för att tillgodose ett 

energibehov på hela 4100 MWh. I danska Herlev finns ett säsongslager dimensionerat 

för ett energibehov på 1260 MWh skriver (Novo, Bayon, Castro-Fresno & Rodriguez-

Hernandez, 2010). Anläggningen består en av en tank på 3000 m3 som laddas med 

energi från 1025 m2 solfångare. Denna anläggning beräknas, enligt författarna, på sikt 

klara av att tillgodose 35 % av det totala energibehovet. En annan anläggning 

dimensionerad för ett relativt stort energibehov är tanklagret i tyska Hamburg. Tanken 

på 4500 m3, som laddas av 3000 m2 solfångare, är dimensionerad för ett energibehov på 

1610 MWh och beräknas komma upp i en täckningsgrad på 49 % enligt (Novo, Bayon, 

Castro-Fresno & Rodriguez-Hernandez, 2010). Säsongslagret som finns i Särö i Sverige 

är en av få anläggningar som dimensionerats för ett energibehov under 400 MWh. 

Anläggningen som inte längre är i drift kom upp i en täckningsgrad på 40 % och bestod 

av en ståltank på 640 m3 och solfångare på 775 m2 (Gustafsson, Dalenbäck, Franzén, 

Olsson & Sellberg, 1991). 

Att dimensionera en tank som kommer upp i en täckningsgrad på 100 % är teoretiskt 

möjligt så länge investeringskostnaden inte är en begränsande faktor. De anläggningar 

som idag finns runt om i Europa kommer upp i täckningsgrader mellan 30-60 %. Utifrån 

vilken täckningsgrad man vill uppnå och vilken investeringskostnad det finns utrymme 

för bestäms lagervolym och solfångararea. De säsongslager som beskrivits har 

förhållandet 1-2 m2/MWh mellan solfångare och energibehov samt 2-4 m3/m2 mellan 

lagervolym och solfångararea. För att öka täckningsgraden ytterligare och komma upp i 

75 % krävs enligt författarna (Gustafsson, Dalenbäck, Franzén, Olsson & Sellberg, 1991) 

en solfångararea på 2,5 m2/MWh och lagervolymen 2-3 m3/m2. En förutsättning för att 

nå höga temperaturer och därmed höga täckningsgrader är, som tidigare nämnt, ett 

välisolerat lager. En välisolerad tank innebär dock ökade materialkostnader, vilket 

redan är en nackdel vid jämförelse med marklagring där marken utnyttjas som 

lagringsmedium skriver (Gustafsson, Dalenbäck, Franzén, Olsson & Sellberg, 1991). 
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Lagring i mark 

Genom att koncentrerat värma exempelvis lera, berg eller någon annan jordart med 

solenergi under sommarhalvåret kan ett marklager skapas. Uppvärmningen sker genom 

att solvärmt vatten cirkulerar genom slangar eller borrhål i marken och värmeväxlas 

mot denna. Marklager ställer till skillnad från tankar stora krav på 

marksammansättningen för att fungera optimalt vilket gör att denna typ av lager inte 

kan appliceras på alla geografiska platser. Ett problem med marklager är 

grundvattenströmningen som gör att förlusterna från lagret ökar. Detta problem blir 

dock mindre i borrhålslager i berg. Ett säsongslager av denna typ finns i Anneberg 

utanför Stockholm. Lagret är avsett att tillgodose ett energibehov på 1000 MWh och 

klarade 2006 att täcka 45 % av behovet enligt (Bernestål & Nilsson, 2007). Lagret, som 

består av 100 stycken 70 meter djupa borrhål i en bergvolym på 112 000 m3, laddas 

med solenergi från 2400 m2 solfångare. Lagret håller en temperatur på 45°C när det är 

fulladdat och cirka 35°C när det är urladdat. Trots att problemet med 

grundvattenströmning reduceras vid lagring i berg räknar man ändå med förluster runt 

50 % i Anneberg enligt (Dalenbäck, 2006). 

En erfarenhet man har från marklager är att de sällan håller tillräckligt höga 

temperaturer för att fungera utan hjälp från en värmepump. Det är därför viktigt att 

dimensionera marklagren utifrån vilket temperaturkrav som efterfrågas för att undvika 

extra komponenter som driver upp driftkostnaderna skriver (Bauer, Marx, Nußbicker-

Lux, Ochs, Heidemann & Müller-Steinhagen, 2010). För att helt undvika användningen 

av en värmepump behöver exempelvis ett lerlager komma upp i en temperatur på 70-

80°C när lagret är fulladdat enligt (Gustafsson, Dalenbäck, Franzén, Olsson & Sellberg, 

1991). I tyska Crailsheim finns ett marklager som kommer upp i en temperatur på 65°C i 

slutet av september och som högst 90°C under laddningsperioden enligt (Schmidt & 

Mangold, 2006). Lagret som laddas med energi från 7300 m2 solfångare klarar, enligt 

författarna, av att tillgodose 50 % av energibehovet på 4100 MWh. Lagret består av 80 

stycken 60 meter djupa rör i en total markvolym på 37 500 m3 samt en bufferttank på 

480 m3 som används för att marken inte skall bli överhettad under laddningsperioden.  

Marklager som generellt sett kräver större lagringsvolymer än tanklager (då mark och 

berg har sämre värmekapacitet än vatten) har ändå lägre lagerkostnader. Detta skriver 

(Reuß, Mueller, Roehle, Weckler & Schoelkopf, 1998) beror på att kostanden för rör och 

slangar är lägre än för isolering, stål och betong. I tyska Neckarsulm valdes ett marklager 

istället för en betongtank på grund av lägre investeringskostnader. Det 63 360 m3 stora 

marklagret, som laddas av 5670 m2 solfångare, är dimensionerat för att tillgodose ett 

energibehov på 1305 MWh. Enligt (Bauer, Marx, Nußbicker-Lux, Ochs, Heidemann & 

Müller-Steinhagen, 2010) kom anläggningen 2007 upp i en täckningsgrad på 45 %.  

Författaren (Bracht, 2001) skriver att anläggningen i Neckarsulm blev 40 % billigare än 

ett traditionellt betongtanklager trots att marklagret krävde både dyrare styrning och 

större lagringsvolym än en tank. Även (Pahud, 2000) kommer fram till, dock genom 

simuleringar, att marklager har lägre investeringskostnader än tanklager.  
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För att kunna uppnå höga täckningsgrader i ett marklager krävs, som tidigare nämnts, 

att lagret håller en hög temperaturnivå. Det är därför viktigt att dimensionera 

lagervolymen och solfångararean utifrån det specifika energibehovet som skall 

tillgodoses. Enligt (Pahud, 2000) är den optimala solfångararean för ett marklager 2-4 

m2/MWh av det årliga energibehovet. Detta är dubbelt så mycket som vid de befintliga 

tanklageranläggningarna. Författaren hänvisar även till förhållandet 4-8 m3/m2 mellan 

lagervolym och solfångararea. (Gabrielsson, 1997) uppskattar dock det optimala 

förhållandet mellan lagervolym och solfångararea till 3-6 m3/m2 för ett värmelager i 

lera.  

Vid ökad rörvolym ökar anläggningens initiala kostnad. Då marken består av lera kan 

denna kostnad reduceras då ingen borrutrustning krävs utan slangar kan pressas ner 

direkt i marken. I Kullavik söder om Göteborg finns ett sådant lerlager. Lagret fungerar 

enligt (Gustafsson, Dalenbäck, Franzén, Olsson & Sellberg, 1991) bra men kräver 

värmepump. Det är dock oklart vilken täckningsgrad samt maximal temperatur som 

uppnås i detta lager. 

Andra lagertyper 

Groplager är en alternativ lagertyp som använder sig av marken men ändå inte tillhör 

kategorin marklager. Värmen lagras i en innesluten grus- och vattenblandning som 

omges av en tunn film vars syfte är att hindra grundvattenströmningen genom 

lagervolymen skriver (Sandborg, 2006). Groplager kräver precis som marklager större 

lagervolymer än tankar då grus- och vattenblandningen har sämre värmekapacitet än 

enbart vatten. Fördelen med groplager är dock dess enkla konstruktion och att 

installationen inte är tidskrävande vilket leder till betydligt lägre materialkostnader än 

en tank enligt (Pfeil & Koch, 2000). I staden Chemnitz finns en av Tysklands större 

groplageranläggningar. Lagret är på hela 8000 m3 och kommer upp i en täckningsgrad 

på 42 % enligt (Novo, Bayon, Castro-Fresno & Rodriguez-Hernandez, 2010). För att 

täcka denna andel av energibehovet på 1200 MWh laddas lagret med solenergi från 

2000 m2 solfångare. Ett något mindre groplager på 4500 m3 finns i Eggenstein även det i 

Tyskland. Lagret som laddas av 1600 m2 solfångare kommer upp i en temperatur på 

80°C och täcker 40 % av energibehovet på 910 MWh skriver (Bauer, Marx, Nußbicker-

Lux, Ochs, Heidemann & Müller-Steinhagen, 2010).  

Dagens groplager är över lag dimensionerade för mindre energibehov än de ovan 

beskrivna tank- och marklagren. Det finns groplageranläggningar som är 

dimensionerade för så små energibehov som 100-400 MWh. Det minsta groplagret finns 

i Stuttgart i Tyskland och är dimensionerat för ett energibehov på 100 MWh. Detta lager 

kommer, enligt (Novo, Bayon, Castro-Fresno & Rodriguez-Hernandez, 2010), upp i en 

täckningsgrad på 60 %. Groplagret har en lagervolym på 1050 m3 och laddas av 211 m2 

solfångare. Vidare skriver författarna om ett lite större lager dimensionerat för 325 

MWh som finns i Steinfurt, även det i Tyskland. Detta lager på 1500 m3 laddas med 

solenergi från 510 m2 solfångare och täcker 43 % av energibehovet. Trots små 



            Karlstads Universitet  Jenny Fryklund 
             Examensarbete   
 
 

 
- 13 - 

 

lagervolymer kommer alltså dessa groplager upp i högre täckningsgrader än många av 

de större anläggningarna.  

En annan lagertyp i marken är akvifärer där värmen lagras i grundvattenmagasin. 

Laddning och uttag sker via borrade brunnar där en varm och en kall sida kan urskiljas. 

Denna lagringsmetod ställer höga krav på de geologiska förutsättningarna och 

appliceras endast där det naturligt förekommer akvifärer. I Sverige finns de på väldigt få 

platser vilket gör att man i princip kan bortse från denna vid val av lagertyp. 

Till följd av att tanklager är kapitaltunga och att marklager har så stora förluster har en 

ny typ av lager konstruerats som bygger på tekniken från både tank och marklager. 

Kombinationslagret som finns i drift i tyska Attenkirchen ska dra nytta av både tankens 

och marklagrets positiva egenskaper. Lagret är uppbyggt av en cylindrisk vattentank på 

500 m3 som är omgiven av en ring med 90 meter djupa rör. Kombinationslagret är totalt 

på 10 500 m3 markvolym och laddas med 836 m2 solfångare samt kommer upp i 

täckningsgrad på 43 % av det totala energibehovet på 478 MWh enligt (Reuß, Beuth, 

Schmidt & Schoelkopf, 2006). Genom kombinationen av både tank- och marklager kan 

man enligt (Reuß, Mueller, Roehle, Weckler & Schoelkopf, 1998) dra nytta av de 

operativa fördelarna hos vattentanken samtidigt som de ekonomiska fördelarna hos 

marklagret utnyttjas. Då en tank kan hålla högre temperaturer än ett marklager skapar 

tanken en högtempererad kärna i mitten av lagret. Förlusterna från den 

högtempererade kärnan kan i detta fall utnyttjas då de värmer det omgivande 

marklagret. Med hjälp av anpassad reglerteknik kan laddningen av lagret styras, vilket 

man utnyttjar genom att börja ladda marken först då tanken börjar bli fulladdad. Vid 

traditionell tanklagring uppnås höga temperaturer i lagret i slutet av sommarhalvåret 

och solfångarnas verkningsgrad sjunker. Laddas då istället marken, som har en lägre 

temperatur, ökar verkningsgraden hos solfångarna och användningsperioden blir 

längre. På detta sätt kan man enligt författarna ta tillvara på mer energi från solen.  

De ovan nämnda anläggningarna för säsongslagring är av varierande lagertyp och ska 

tillgodose olika stora behov. En sammanställning över vilka täckningsgrader dessa 

anläggningar uppnår åskådliggörs i Figur 1.  
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Figur 1: Sammanställning av studerade säsongslageranläggningar. 

Ett nytt lagerkoncept som utforskas för solenergiapplikationer, men som fortfarande är 

på utvecklingsstadiet, är så kallade kemiska lager. Dessa typer av lager bygger på att 

energin lagras och frigörs genom att utnyttja kemiska reaktioner och fasomvandlingar 

enligt (Dincer, 1999). 

Solfångarnas verkningsgrad  

Då täckningsgraden har en central betydelse vid säsongslagring har det talats mycket 

om vikten av att hålla höga temperaturnivåer för att uppnå en hög täckningsgrad. 

Samtidigt kan en hög temperatur i lagret även vara en nackdel. Höga temperaturer leder 

till ökade värmeförluster, men även solfångarnas verkningsgrad påverkas av lagrets 

temperatur. Ju högre lagertemperaturen är desto högre blir arbetstemperaturen i 

solfångaren vilket leder till en minskad verkningsgrad. Med arbetstemperatur avses 

medelvärdet på värmebärarens in- och utgående temperatur i solfångaren. Enligt 

(Calminder, Landfors & Södergren, 2001) som utvärderat nio solvärmeanläggningar i 

Sverige var den vanligaste anledningen till att den faktiska värmeproduktionen blev 

mindre än den beräknade att arbetstemperaturen var för hög. Även i detta sammanhang 

är ett skiktat lager gynnsamt. Med skiktningen uppnås höga temperaturer för att 

tillgodose energibehovet samtidigt som skikt med lägre temperatur kan öka 

solfångarens verkningsgrad. Enligt (Nilsson & Olsson, 2004) är den årliga 

värmeproduktionen hälften så stor för en enkel plan solfångare som jobbar med en 

arbetstemperatur på 90°C jämfört med en som jobbar med arbetstemperaturen 60°C. 

Marklagret i Neckarsulm som når täckningsgraden 45 % skulle enligt förprojekteringen 

nå en täckningsgrad på 50 %. Enligt (Bauer, Marx, Nußbicker-Lux, Ochs, Heidemann & 

Müller-Steinhagen, 2010) är en av anledningarna till den minskade täckningsgraden för 

höga returtemperaturer.  
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Då temperaturen i lagret sjunker under en bestämd nivå kan inte värmen längre 

utnyttjas för uppvärmning av bostäder med ett normalt inomhusklimat. Skulle det 

däremot finnas ett uppvärmningsbehov där den önskade temperaturnivån är lägre 

skulle den lågvärdiga värmen i lagret kunna utnyttjas. På detta sätt skulle 

lagertemperaturen sänkas ytterligare och solfångarens verkningsgrad skulle öka. 

Exempel på uppvärmningsbehov med lägre temperaturkrav är växthus, atrium, garage, 

pooler och simbassänger. Groplagret, i den tidigare nämnda säsongslageranläggningen i 

Eggenstein, förser bland annat en simbassäng med energi för uppvärmning (Bauer, 

Marx, Nußbicker-Lux, Ochs, Heidemann & Müller-Steinhagen, 2010).  

Säsongslagring lämpligt för mindre energibehov? 

I den litteratur som studerats finns få säsongslageranläggningar som dimensionerats för 

energibehov mindre än 400 MWh. Det verkar inte heller som beräkningar utförts på 

säsongslager i denna storleksordning då det inte finns någon litteratur som behandlar 

förstudier eller simuleringar i denna skala. De få mindre säsongslager som faktiskt 

påträffats är i första hand groplager. Det blir därför intressant att utreda om 

säsongslagring lämpar sig även för mindre energibehov vid lagring i tank och mark. 

Bortser man från de två minsta groplagren i Figur 1 blir detta tydligt då endast två av de 

studerade anläggningarna har dimensionerats för energibehov mindre än 900 MWh, se 

Figur 2. Kombinationslagret i Attenkirchen dimensionerades för att tillgodose 

energibehovet 478 MWh och den nerlagda anläggningen i Särö skulle tillgodose ett 

energibehov på 400 MWh.  Den röda ringen i Figur 2 beskriver inom vilket område det 

saknas säsongslageranläggningar i form av tankar och marklager. 

 

Figur 2: Beskrivning av hur det bland de studerade anläggningarna inte finns några 
fungerande tank- eller marklager dimensionerade för energibehov mindre än 900 MWh. 
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Intresset ligger alltså i att utreda om tank- och marklager klarar av att komma upp i och 

därefter hålla temperaturnivåer som är tillräckliga för att tillgodose större andelen av 

ett energibehov i en mindre skala. Skulle det visa sig att säsongslagring lämpar sig även 

för energibehov i denna skala kan säsongslagring tillämpas i större utsträckning. Även 

mindre bostadsområden skulle därmed kunna få större delen av sitt energibehov 

tillgodosett från solenergi. Dessa byggnader skulle med lagrad solenergi kunna bli näst 

intill självförsörjande gällande uppvärmning och tappvarmvatten på ett, ur energi- och 

miljösynpunkt, hållbart sätt. Idén bakom detta examensarbete skapades av min 

uppdragsgivare Jonas Haglund på Skanark AB i Karlstad som vill utreda möjligheten att 

säsongslagra solenergi för en planerad byggnad på cirka 40 lägenheter i Skåre i Karlstad. 

Uppdragsgivaren har även planer på att bygga till ett atrium och eventuellt en pool för 

att göra boendet mer attraktivt. Han undrar därför hur mycket extra energi dessa 

adderade funktioner kräver. Uppdragsgivaren vill utreda huruvida solfångarnas 

utnyttjandegrad ökar då de adderade energibehoven läggs till och om energikostnaden, 

för de adderade behoven, på detta sätt kan minskas. Hans förhoppning är att boendets 

energibehov till största delen ska tillgodoses av solenergi och att endast en liten extra 

energikälla krävs. Uppdragsgivaren förväntar sig även få underlag för att bestämma 

lämplig storlek på solfångarytor och lagervolymer inför kommande projekt. Den 

geografiska platsen i Skåre lämpar sig för lagerkoncepten tank, groplager och marklager 

i lera. Då det planerade boendet, som ska byggas enligt normalstandard, uppnår ett 

energibehov på 264 MWh saknas i litteraturen studier som utreder huruvida tank- och 

marklager lämpar sig som säsongslager. Detta är anledningen till att mitt examensarbete 

kommit att handla om säsongslagring av solenergi, med fokus på hur tank- och 

marklager lämpar sig för energibehov i storleksordningen några hundra MWh. Min 

förhoppning är att detta examensarbete kan ligga till grund för vidare utredning 

angående en pilotanläggning i denna storleksskala. Examensarbetet är delvis ett 

samarbete med Anna Norberg, vars rapport har titeln ”Småskalig säsongslagring av 

solenergi för uppvärmning av byggnader - Simulering av täckningsgrad och 

lagerutformning för lågenergibyggnader”. Hennes examensarbete riktar in sig på hur 

täckningsgraden förändras då basbehovet ändrar karaktär till ett lågenergibehov.  

Syftet med examensarbetet är att utreda möjligheten att tillgodose ett småskaligt 

energibehov motsvarande cirka 40 stycken nybyggda lägenheter genom att säsongslagra 

solenergi i tank- och marklager samt att undersöka vad som händer då ett 

uppvärmningsbehov med lägre temperaturkrav och varierande karaktär 

(sommar/vinter) adderas till basbehovet.  

Avgränsningen består i att undersöka vilka täckningsgrader de olika lagren kan uppnå 

vid varierande karaktär på energibehovet utan att ta hänsyn till varken några 

ekonomiska aspekter eller möjligheten att optimera systemfunktioner som hur 

laddningen styrs, var värmeväxlingen sker i höjdled eller intern lagereffektivitet i form 

av skiktning. Detta då fokus i examensarbetet ligger på att undersöka möjligheten att 

tillgodose ett specifikt energibehov.  
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Inte heller systemet utanför lagret, det vill säga egenskaper hos byggnadens 

uppvärmningssystem, tas med i undersökningen. Då examensarbetet inte innefattar 

undersökning av systemfunktioner kan lagren betraktas som volymer från vilka man 

hämtar och lämnar energi.  För att kunna utreda hur ett sommar- respektive 

vinterbehov påverkar täckningsgraden representeras dessa av två specifika 

uppvärmningsbehov. Ett atrium med temperaturkravet 20°C och en pool med 

temperaturkravet 35°C. I resultaten presenteras endast simuleringar för vilka 

täckningsgrader över 50 % erhålls, detta då lägre täckningsgrader förknippas med 

korttidslager. Examensarbetet begränsas till att undersöka hur säsongslagring fungerar 

vid svenska förhållanden. 

Målet med examensarbetet är att kunna presentera lämplig lagerstorlek och 

solfångararea för att uppnå olika täckningsgrader samt att besvara frågan om hur 

täckningsgraden förändras då ett uppvärmningsbehov med lägre temperaturkrav 

adderas och om detta adderade uppvärmningsbehov i någon grad kan bli gratis. Målet 

kan uppfyllas genom att besvara följande frågeställningar:  

- Vilken solfångararea och lagervolym krävs för att uppnå olika täckningsgrader 

för tanken respektive lerlagret?  

- Går det att hitta en brytpunkt för lagervolym och solfångararea där ökningen i 

täckningsgrad, i förhållande till solfångararea och lagervolym, stagnerar? 

- Vilken solfångararea krävs för att uppnå olika täckningsgrader för olika 

lagertyper då ett lågtemperaturbehov adderas till det ursprungliga basbehovet?  

- Är det möjligt att ett uppvärmningsbehov med lägre temperaturkrav, som 

adderas till basbehovet, kan öka solfångarnas verkningsgrad och bli nära gratis? 

Hur stor del av det adderade energibehovet kan i så fall tillgodoses då det uppstår 

under vinterhalvåret respektive sommarhalvåret?  
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Metod 

Enligt examensarbetets mål ska två olika lagertyper för säsongslagring undersökas där 

solfångararea och lagervolym ska varieras för att uppnå olika täckningsgrader. Vilken 

täckningsgrad som kan uppnås beror, som tidigare nämnts, på temperaturen i lagret. 

Denna varierar med tiden och är i sin tur beroende av flera olika faktorer som 

utomhustemperatur och solinstrålning med mera. Alla dessa variabler gör den 

matematiska modellen komplicerad och omöjlig att lösa genom handräkning. För att 

utföra de komplexa beräkningar som krävs vid denna typ av undersökning måste därför 

ett beräkningsverktyg användas. Simuleringsprogrammet COMSOL Multiphysics har 

flera applikationsområden där modulen General Heat Transfer, som beräknar 

värmetransport, passar för modellering av säsongslagrad solenergi. Innan simuleringen 

kan påbörjas måste det verkliga systemet modelleras på ett sätt som är applicerbart i 

COMSOL. Vissa förenklingar och antaganden blir aktuella för att modellen i COMSOL inte 

ska bli alltför beräkningstung men även för att verkligheten är alltför komplex för att 

helt kunna avbildas i ett simuleringsprogram.  

Metoden är uppdelad i följande stycken: 

 Det verkliga systemet – Beskriver och identifierar ett verkligt system  

 COMSOL – Beskriver simuleringsprogrammet COMSOL 

 Modellering och beräkningsstrategi – Beskriver hur verkligheten avbildas för 

modellering 

 Simulering i COMSOL – Beskriver hur modellen skapas i programmet samt hur 

simuleringen går till 

 Modellkontroll – Kontroll av energibalans i modellen 
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Det verkliga systemet 

Enligt uppdragsgivarens skiss på boendet i Skåre ska detta bestå av 40 lägenheter på 

cirka 70 m2/st, se Figur 3. Detta motsvarar ett årligt energibehov på 264 MWh då 

boendet byggs enligt normal byggnadsstandard på cirka 95 kWh/m2 (Beiron, 2010). 

Energibehovet är fördelat 75/25 på uppvärmning och tappvarmvatten (200 MWh till 

uppvärmning 64 MWh till tappvarmvatten). Storleken på energibehovet utgår alltså från 

uppdragsgivarens skiss men kunde lika gärna varit en annan, men i samma 

storleksordning, för att vara lämpligt i denna undersökning. Tanken är att ett 

säsongslager i form av en tank eller ett lerlager ska täcka större delen av byggnadens 

energibehov. Då det finns planer på att lägga till ett uppvärmningsbehov med lägre 

temperaturkrav kan solfångarnas verkningsgrad komma att förändras. Den lågvärdiga 

värme som finns i lagret, då dess temperatur sjunker under den nivå som basbehovet 

(uppvärmning och tappvarmvatten) kräver, kan fortfarande utnyttjas för ett 

uppvärmningsbehov med lägre temperaturkrav än basbehovet. På detta sätt erhålls en 

lägre returtemperatur som sänker temperaturnivån i lagret varvid solfångarnas 

verkningsgrad kan ökas och mer solenergi skulle kunna användas till att ladda lagret. 

Detta skulle innebära att den extra energi som kan tas tillvara blir gratis. Det tillagda 

uppvärmningsbehovet skulle kunna motsvara ett atrium eller en pool vars uppvärmning 

i viss utsträckning skulle kunna bli gratis. 

 

 

 

Figur 3: Uppdragsgivarens skiss på den planerade byggnaden. 
Källa: Jonas Haglund, Skanark AB. 

Säsongslagret värms under sommarmånaderna av solenergi från takintegrerade 

solfångare. De första åren lagret är i bruk uppnås lägre täckningsgrader än då lagret är 

fulladdat. Detta då temperaturnivån inte ännu nått sin fulla potential. I slutet av 

sommaren stiger temperaturen i lagret och når sin maxpunkt. Därefter sjunker 

temperaturen till följd av att värme hämtas upp ur lagret för att täcka uppvärmnings- 

och tappvarmvattenbehov men även på grund av förluster till omgivande mark. 
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Energibehovet 

Värmebehovet som säsongslagret i första hand ska tillgodose avser tappvarmvatten och 

uppvärmning (basbehovet). Karaktären på dessa varierar över året men även över 

dygnet. Uppvärmningsbehovet startar under höstmånaderna september/oktober 

beroende på utomhustemperatur men kan anses relativt konstant över dygnet då 

temperaturvariationen inte är så stor. Behovet av tappvarmvatten är inte lika beroende 

av utomhustemperaturen utan har en starkare koppling till brukarvanorna, men 

minskar ändå något under sommarhalvåret. 

Tappvarmvatten och vatten för uppvärmning värmeväxlas mot lagringsmediet för att 

uppnå önskad temperatur. För att undvika tillväxt av legionellabakterier i 

tappvarmvattensystemet måste lagringsmediet, som ska värmeväxlas mot 

tappvarmvattnet, hålla 60°C. Då temperaturen i lagret ligger under denna nivå måste 

extra värme från en annan energikälla tillföras tappvarmvattnet för att uppnå tillräckligt 

hög temperatur. För uppvärmning gäller ett något lägre temperaturkrav på 45°C och 

även här krävs tillsatsvärme då temperaturer i lagret sjunker under denna gräns. Då 

uppvärmningssystemet är en sluten krets finns även en nedre gräns för vilken värmen i 

lagret kan tillgodogöras vid värmeväxling. Returvattnets temperatur på 35°C sätter 

denna gräns. Då lagrets temperatur sjunker under 35°C kan alltså ingen energi längre 

användas till uppvärmning. 

Då ett uppvärmningsbehov med lägre krav på temperaturnivån adderas till det 

ursprungliga basbehovet fungerar detta på samma sätt som vid uppvärmning av 

byggnaden. Energi måste alltså tillföras då temperaturer i lagret sjunker under 

temperaturkravet och ingen energi kan tillgodogöras då lagertemperaturen sjunker 

under returtemperaturen. Förutom att det totala energibehovet ökar består 

förändringen först och främst i det förändrade temperaturkravet. Själva 

uppvärmningssystemet för det adderade energibehovet fungerar som systemet för 

uppvärmningen av byggnaden. De två extra uppvärmningsbehoven som 

uppdragsgivaren vill undersöka kan beskrivas som två typexempel på 

lågtemperaturbehov av olika karaktär, ett vinterbehov och ett sommarbehov: 

- Ett extra uppvärmningsbehov på 51 MWh/år med temperaturkravet 20°C skulle 

kunna motsvara ett 600 m2 atrium som värms till 10°C året runt. Detta är med 

andra ord ett vinterbehov. Returen från detta system skulle ligga på runt 15°C 

vilket blir den nya lägre gränsen för vilken energin inte längre kan nyttiggöras.  
 

- Ett extra uppvärmningsbehov på 7,5 MWh/år med temperaturkravet 35°C skulle 

kunna motsvara en pool i ett atrium som värms till 26°C maj-sept, därmed ett 

sommarbehov Dessa temperaturnivåer på poolen kan tänkas ge en 

returtemperatur på cirka 30°C.  
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Lagerkoncept – Tank & lerlager 

Säsongslagret värms upp då solfångare omvandlar energin i solens strålar till 

värmeenergi som överförs via ett värmebärande medium. Hur stor del av solenergin 

som kan överföras till lagret beror först och främst på vilka temperaturer solfångaren 

jobbar mellan. Ju mindre differensen är mellan utomhustemperatur och temperaturen i 

solfångarkretsen, desto högre blir solfångarens verkningsgrad. Sjunker temperaturen 

utomhus till minusgrader så att frost bildas på solfångaren går verkningsgraden mot 

noll.  

Vid säsongslagring i en tank värmeväxlas tappvarmvatten och vatten för uppvärmning 

mot den större vattenvolymen i tanken, se principiell skiss i Figur 4. Tanken är nergrävd 

i marken som består av lera och placeras nära byggnaden. 

 

Figur 4: Säsongslagring i tank. 

Då en skiktning, på grund av densitetsskillnader, med temperaturvariationer i höjdled 

uppstår i tanken värmeväxlas de olika kretsarna på olika nivåer. Tappvarmvattnet 

värmeväxlas på en högre nivå med högre temperatur och kretsen för uppvärmning på 

en lägre nivå med något lägre temperatur. Returen från uppvärmningen förs tillbaka till 

tanken i botten för att inte sänka temperaturen i de övre skikten. På samma sätt 

utnyttjas skiktningen då lagret laddas. Vatten med lägre temperatur tas från de lägre 

skikten i tanken, värmeväxlas mot mediet i solfångarna och återförs till tanken i toppen. 

Denna typ av inladdning/urladdning ger en högre utnyttjandegrad än en helt omblandad 

tank med jämn temperaturfördelning (Gabrielsson, 1997).  

Då ett lerlager används som värmelager är det marken, i detta fall leran, som utgör 

lagringsmediet mot vilket tappvarmvatten och vatten för uppvärmningen ska 

värmeväxlas. Den största skillnaden mellan tanken och lerlagret gäller hur lagret laddas 

och urladdas samt lagringsmedium och grad av isolering. Lerlagret isoleras endast i 

toppen medan tankens väggar är isolerade både i toppen, botten och längs sidorna. Vid 
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laddning av lerlagret pumpas solvärmt vatten runt i rör för att värma marken och på så 

sätt skapa ett värmelager. Se principiell skiss i Figur 5. 

Det är vanligt att rören är placerade så de skapar ringar med ökande radie. Laddningen 

startar i den innersta ringen först och påbörjas i nästa ring då halva markvolymen 

mellan ringarna blivit uppvärmd. På så vis drar man nytta av markens 

värmeledningsförmåga för att minska förlusterna. Detta leder alltså till en 

temperaturskiktning i radiell riktning med en varmare kärna (Pahud, 2000). Då 

temperaturkravet för tappvarmvatten är högre än för uppvärmning betyder detta att 

värmeväxlingen för tappvarmvatten sker närmre kärnan. 

 

 

Figur 5: Säsongslagring i ett rektangulärt  
lerlager. 
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COMSOL Multiphysics 

Så fungerar COMSOL  

COMSOL Multiphysics är ett simuleringsprogram som bygger på finita elementmetoden. 

Verktyget kan användas för att modellera både stationära och tidsberoende system. 

Kopplade partiella differentialekvationer löses numeriskt i antingen en, två eller tre 

dimensioner. Programmet används för att ställa upp beräkningsmodeller inom olika 

fysikaliska områden som hållfasthet, värmetransport och kemiteknik med flera. 

Användaren ritar själv upp en geometri och väljer materialspecifika parametrar samt 

randvillkor för objektet. Antalet FEM-beräkningar som programmet utför beror på 

meshningen. Meshningsfunktionen delar in de modellerade domänerna i triangulära 

rutnät för vilka FEM-beräkningar utförs. Ju finare meshning desto närmare den exakta 

lösningen hamnar resultatet. Med en finare meshning och fler antal beräkningspunkter 

ökar dock beräkningstiden för COMSOL.  

General Heat Transfer 

Den modul i COMSOL som används är General Heat Transfer. Modulen kan användas för 

att simulera värmetransport via både ledning, konvektion och strålning. I detta fall 

simuleras endast värmeöverföring via ledning. General Heat Transfer använder sig av 

Ekvation 1 för att beräkna värmeöverföringen med hänsyn till ledning där temperaturen 

T är den beroende variabeln. 

0)( 



Tk

t

T
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Modellering och beräkningsstrategi 

Problematik och förenklingar vid modellering 

Vid modellering tvingas man ofta göra förenklingar och avgränsningar som leder till att 

modellen skiljer sig något från verkligheten. Simuleringsprogrammet COMSOL har 

många applikationsområden men de är generella för olika fysikaliska fenomen och inte 

för specifika system. I detta fall ska ett system bestående av ett värmelager, ett 

värmebehov och solfångare modelleras. På grund av simuleringsprogrammets 

begränsningar modelleras systemet i form av ett lager där värmebehov och solfångare 

representeras av energiflöden in och ut ur lagret, se Figur 6.  

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Förenklad bild som beskriver hur ett säsongslager modelleras. 

Då stora geometrier i COMSOL kräver mer datakraft och längre tid för beräkning än små 

får inte modellen bli alltför komplex. Detta betyder att ju fler aspekter modellen tar 

hänsyn till ju mer beräkningstung blir den. Vid en viss gräns räcker inte datakapaciteten 

till och COMSOL klarar inte av att utföra simuleringen. Detta blir ett problem då 

värmetransporten ska simuleras i tanken. I verkligheten sprids värmen i tanken dels 

genom ledning och dels genom vattnets rörelse som är en följd av egenkonvektion. På 

grund av de stora geometrier som används klarar inte programmet att lösa beräkningen 

då en modul för att simulera vattnets rörelse läggs till. Utan någon rörelse i modellen 

sprids inte värmen i tanken tillräckligt då vattnets värmeledningsförmåga är låg. För att 

komma runt detta problem ökas vattnets värmeledningsförmåga till ett värde som ger 

total omblandning i tanken, se Tabell 1. Det aktuella värdet tas fram genom att stegvis 

öka värmeledningsförmågan från vattnets egentliga värde tills total omblandning 

uppnås. Skiktningen uteblir dock varvid hela tanken håller samma temperatur, se 

temperaturfördelning i Figur 16. Då studiens fokus ligger på säsongslagring som system, 

och inte på funktionen i lagret, påverkar inte detta undersökningen. En helt omblandad 

tank leder till en lägre utnyttjandegrad. Detta är dock att föredra för att undvika resultat 

som antyder att säsongslagring fungerar bättre än vad det faktiskt gör i verkligheten. På 

samma sätt ökas, i lerlagret, markens värmeledningsförmåga i den aktiva 

lerlagervolymen som utgörs av marken inom en radie på 9 m (marken där rören är 

placerade), se Tabell 2. Modellen blir därmed något sämre än verkligheten då 

Energisolfångare 

Säsongslager 

Energiuppvärmning  

  Energitappvarmvatten 
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skiktningen i radiell riktning försvinner och förlusterna till den omgivande marken ökar. 

Se hur lerlagrets temperaturfördelning ser ut vid ett förhöjt värde på 

värmeledningsförmågan i Figur 17. 

Något som ibland kan ställa till problem vid modellering i COMSOL är svårigheten att 

konstruera funktioner som avbildar den avancerade reglerteknik som finns i 

verkligheten. I detta fall skulle det motsvara styrningen av in- och urladdning. Då lagren, 

på grund av höga värden på värmeledningsförmåga, har en jämn temperaturfördelning 

spelar det dock ingen roll var energin laddas in eller plockas ut. Det har därmed ingen 

betydelse hur värmeväxlingen modelleras varken i tanken eller i lerlagret. 

Uppvärmningsbehov & tappvarmvattenbehov 

För att kunna modellera hur säsongslagringen skulle fungera bör energibehoven för 

uppvärmning och tappvarmvatten bestämmas. Utgångspunkten är, som tidigare nämnts, 

64 MWh till tappvarmvatten och 200 MWh till uppvärmning. Tappvarmvattnet 

modelleras som en konstant effekt (Ptappv) på 7,3 kW, se Figur 7, medan 

uppvärmningsbehovet (Puppv) varierar beroende på utomhustemperatur och 

internvärme.  

 

Figur 7: Tappvarmvattenbehovets fördelning över året. 

Hög internvärme ger ett minskat uppvärmningsbehov medan låg utomhustemperatur 

ger ett ökat behov av energi till uppvärmning. Hur uppvärmningsbehov, 

utomhustemperatur, internvärme och maxeffekt varierar över året finns åskådliggjort i 

den principiella skissen i Figur 8.  

 

Dagar 

Watt 
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Figur 8: Principiell skiss över hur uppvärmningsbehov, utomhustemperatur,  
internvärme och maxeffekt varierar över året.  

Utomhustemperaturen är som lägst i början och slutet av året vilket leder till att 

uppvärmningsbehovet är som störst vid dessa tidpunkter. Figur 8 är utgångspunkten då 

en ekvation som beskriver effekten för uppvärmning som en funktion av 

utomhustemperatur, maxeffekt och internvärme ska konstrueras. Maxeffekten som 

krävs för uppvärmning inträffar under årets kallaste dygn. För den undersökta 

byggnaden med uppvärmningsbehovet 200 MWh kan maxeffekten (Pmax ) sättas till 100 

kW (Beiron, 2010). Internvärmen kan antas vara konstant under året och i 

storleksordningen 16 % av maxeffekten. Effektbehovet för uppvärmning beskrivs av 

Ekvation 2 och Figur 9 där utomhustemperaturen (Tute) avser dygnsmedelvärden i 

Karlstad ett godtyckligt år (Beiron, 2010). 
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Figur 9: Uppvärmningsbehovets fördelning över året.  

Temperaturkravet för uppvärmning ligger på 45°C. Är temperaturen i lagret under 
denna gräns kan inte hela behovet tillgodoses utan värme från en annan energikälla 
måste tillföras. Då temperaturen i lagret understiger 35°C kan ingen effekt alls till 
uppvärmning tas ut då returvattnet från radiatorerna håller denna temperaturnivå. För 
att modellera hur stor effekt som kan tas ut från lagret (PuppvSL ) vid olika temperaturer 
beskrivs relationen mellan lagertemperatur och andel möjlig uppvärmning som linjär, se 
Ekvation 3-5.  
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Temperaturkravet för att undvika legionellabakterier i tappvarmvattnet ligger på 60°C. 
Temperaturen i lagret måste därmed vara över 60°C för att kunna tillgodose hela 
tappvarmvattenbehovet på 7,3 kW. Vid temperaturer under 60°C minskar effekten som 
kan tas ut från lagret. Den effekt som faktiskt tas ut (PtappvSL) beskrivs enligt Ekvation 6-
7.  
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(6)      15°C < Tlager > 60°C 

(7)    Tlager > 60°C 

 

(3)  Tlager > 45°C 

(4)   35°C < Tlager > 45°C 

(5)   Tlager < 35°C 
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 Uppvärmningsbehov med lägre temperaturkrav 

Då ett uppvärmningsbehov på 51 MWh, med karaktären i form av ett atrium (hädanefter 

kallat vinterbehov), ska modelleras måste detta definieras med avseende på hur 

energibehovet är fördelat över året. Hur mycket energi som krävs för att uppnå en 

temperatur på 10°C beror på materialet, genom vilken förlusterna sker, dess area och 

storlek samt utomhustemperaturen. Arean avser endast takarean då utrymmet i övrigt 

avgränsas av byggnadens väggar. Takarean är 600 m2 och består av kanalplast. Effekten 

som krävs för vinterbehovet är lika med förlusterna till omgivningen som varierar enligt 

Ekvation 8 och Figur 10 nedan. 
 

)(int uteatrtakerv TTAUP            (8) 

 

Figur 10: Vinterbehovets fördelning över året. 

Temperaturkravet för vinterbehovet ligger på 20°C. Är temperaturen i lagret under 
denna gräns kan inte hela behovet tillgodoses utan värme från en annan energikälla 
måste tillföras. Då temperaturen i lagret understiger 15°C kan ingen effekt alls till 
vinterbehovet tas ut då returvattnet håller denna temperaturnivå. För att modellera hur 
stor effekt som kan tas ut från lagret (PvinterSL) vid olika temperaturer i lagret beskrivs 
relationen mellan lagertemperatur och andel möjlig uppvärmning som linjär, se 
Ekvation 9-11.  
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(9)  Tlager > 20°C 

(10)  15°C < Tlager > 20°C 

(11)  Tlager < 15°C 

 

Watt 



            Karlstads Universitet  Jenny Fryklund 
             Examensarbete   
 
 

 
- 29 - 

 

För att modellera ett uppvärmningsbehov med karaktären av en pool i ett atrium 

(hädanefter kallat sommarbehov) måste två faser beskrivas. Den första modelleras som 

en uppvärmningsfas på två veckor i månadsskiftet april/maj då poolen inledningsvis ska 

värmas från 10°C till 26°C. Det totala energibehovet för denna fas beskrivs av Ekvation 

12 och ger en medeleffekt på 3,2 kW. 
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Den andra fasen motsvarar effekten som krävs för att kompensera för förlusterna från 

poolen under badsäsongen. Dessa antas huvudsakligen bestå av förluster på grund av 

avdunstning. Förluster till omgivningen i form av ledning antas vara så små att de kan 

försummas. Badperioden sträcker sig, tack vare poolens placering i atriet, från maj-sept. 

Hur stora värmeförlusterna vid avdunstningen är beskrivs av Ekvation 13. 
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Summeras de två fasernas energibehov erhålls en total energimängd på 7,5 MWh för 

sommarbehovet. Hur detta behov varierar under sommarhalvåret, med avseende på 

Ekvation 12 och 13, åskådliggörs i Figur 11. 

 

Figur 11: Sommarbehovets fördelning över året.  
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Temperaturkravet för sommarbehovet ligger på 35°C. Är temperaturen i lagret under 
denna gräns kan inte hela behovet tillgodoses utan värme från en annan energikälla 
måste tillföras. Då temperaturen i lagret understiger 30°C kan ingen effekt alls till 
sommarbehovet tas ut då returvattnet håller denna temperaturnivå. För att modellera 
hur stor effekt som kan tas ut från lagret (PsommarSL) vid olika temperaturer i lagret 
beskrivs relationen mellan lagertemperatur och andel möjlig uppvärmning som linjär, se 
Ekvation 14-16.  
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Energi från solfångarna 

Solinstrålningen som når solfångarna omvandlas till värmeenergi och överförs till lagret 

via ett värmebärande medium. Hur stor effekt som kan överföras till lagret beror på 

utomhustemperatur och temperaturen i solfångarkretsen. Verkningsgraden hos 

solfångaren varierar därmed över året till följd av temperaturvariation och varierande 

solinstrålning. Vid modellering av lagrets uppvärmning används dygnsmedelvärden för 

effekten på solinstrålningen i Karlstad ett godtyckligt år (Beiron, 2010), se Figur 12.  

 

 Figur 12: Solinstrålningens variation under året. 

 

(14)  Tlager > 35°C 

(15)  30°C < Tlager > 35°C 

(16)   Tlager < 30°C 
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Solinstrålningen (S) varierar under året mellan 0-340 W/m2. Verkningsgraden varierar 

beroende på utomhustemperatur och temperatur på absorbatorn som kan jämföras med 

temperaturen i lagret (Tabs ≈Tlager). Vid minusgrader utomhus är verkningsgraden noll då 

frost bildas på solfångaren, se Ekvation 18. Vid högre utomhustemperatur approximeras 

verkningsgraden enligt Ekvation 17 och ger därmed en överförd effekt (Psol) enligt 

Ekvation 19. Konstanterna k1 och k2 antar i detta projekt värdena 0,77 och 0,01.  
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Solinstrålningen från Figur 12 har ett årsmedelvärde på 126 W/m2.  Använder man sig 

av räkneexemplet nedan, för att illustrera hur Ekvation 17 och 19 kan användas för att 

beräkna Psol, erhålls värdet 50 W/m2. Den effekt som kan användas till att ladda lagret är 

alltså mindre än hälften så stor som den instrålade effekten enligt dessa siffror. Se 

beräkningen nedan. 
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Verkningsgraden är beräknad för ett dygn då temperaturen i lagret är 51°C och 

utomhustemperaturen är 14°C. Resultatet är en verkningsgrad på 40 % som ger 

medeleffekten 50 W/m2 och därmed en nyttiggjord energimängd på 438 kWh/m2 under 

ett år. Detta kan jämföras med den instrålade medeleffekten på 126 W/m2 som ger en 

årlig energimängd på cirka 1100 kWh/m2. 

Lagerutformning 

Tanken modelleras som en 0,16 m tjock cylinder i armerad betong. Cylindern är 

nergrävd i marken som i modellen består av lera. Vid dimensioneringen av lagrets höjd 

och diameter väljs förhållandet 1,9 som enligt (Panthalookaran, Heidemann & Müller-

Steinhagen, 2007) ska ge en bra temperaturskiktning i tanken. Vid en vattenvolym på 

1710 m3 i COMSOL resulterar detta i diametern 10,5 m och höjden 20 m. I modellen 

omsluts tanken av isolering med tjockleken 400 mm, isoleringen i toppen är 500 mm 

och i botten 200 mm. För de olika domänernas termiska egenskaper se Tabell 1. 

 

      Tabell 1: Termiska egenskaper och starttemperatur i de olika tankdomänerna. 

 Densitet 
[kg/m3] 

Värmeledningsförmåga 
[W/(m·K)] 

Värmekapacitet 
[J/(kg·K)] 

Tinit 
[°C] 

Betong 2435 1,4 862 15 
Isolering 120 0,045 767 15 
Lera 1700 2 1900 5 
Vatten 1000 232 4180 15 

(17)        Tute > 0°C 

(18)  Tute < 0°C 

(19) 
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Vid modellering av lerlagret är utgångspunkten ett marklager med cylindrisk form. 

Detta lager har en diameter på 16 m och en höjd på 30 m (laddhålens djup) vilket ger en 

lagervolym på cirka 6000 m3. Då antalet rör uppskattas till 60 och har en rördiameter på 

0,1 m blir mantelarean för värmeöverföring 565 m2. Rören är placerade i ringar med 2 

meters avstånd, se Figur 13. Då modulen i COMSOL är en axelsymmetrisk modell kan 

inte rören modelleras som vertikala eftersom detta skulle innebära hålvolymer i form av 

cylindriska ”väggar” runt symmetrilinjen, se Figur 14. Istället modelleras rören som 

cirkulära hål vilket, i COMSOLs modul, leder till horisontella rör i ringar runt 

symmetrilinjen, se Figur 15. Varje ring av rör motsvarar, i modellen i COMSOL, antingen 

laddning eller uttag av energi till uppvärmning eller tappvarmvatten. Med andra ord 

representerar varje rörvägg ett energiflöde, en effekt, in eller ut ur lagret. 

         

 

Modellen i COMSOL består av 64 ringar. I horisontalplanet finns fyra ringar med 

varierande diameter. I höjdled finns 16 skikt bestående av fyra horisontella ringar. I 

Figur 15, som är en principiell skiss, finns endast 5 av de 16 skikten representerade. Det 

modellerade lerlagret har en diameter på 16 m, djupet 32 m och därmed en 

lagringsvolym på cirka 6400 m3. Rörens mantelarea hamnar på drygt 500 m2. Lerlagret 

är isolerat i toppen med 700 mm isolering. Domänernas termiska egenskaper finns 

redovisade i Tabell 2. 

  Tabell 2: Termiska egenskaper och starttemperatur i de olika domänerna för lerlagret. 

 

 

 Densitet 
[kg/m3] 

Värmeledningsförmåga 
[W/(m·K)] 

Värmekapacitet 
[J/(kg·K)] 

Tinit 
[°C] 

Isolering 120 0,045 767 15 
Lera (aktiv lagerdomän) 1700 6 1900 5 
Lera (ytterdomän) 1700 2 1900 5 

Figur 14: Axelsymmetrisk tolkning  

vid modellering av vertikala rör. 

Figur 15: Axelsymmetrisk tolkning vid 

modellering av cirkulära hål. 

Figur 13: Verkligt lager med 

vertikala rör. 
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Modellering av varierande lagervolym och solfångararea 

Då olika lagerstorlekar ska modelleras varieras energibehovet och de olika 

lagerstorlekarna definieras därmed som lagerstorlek per behovsenhet (m3/MWh). 

Utgångsbehovet på 264 MWh motsvarar en lagerstorlek på 6,5 m3/MWh för tanken och 

24,2 m3/MWh för lerlagret. Både större och mindre lagerstorlekar modelleras, se Tabell 

3. Då det totala energibehovet varieras, varieras även Puppv, Ptappv och  

 

                 Tabell 3: Modellerade lagerstorlekar. 

Behov 
[MWh] 

Lagerstorlek - Tank 
[m3/MWh] 

Lagerstorlek - Lerlager 
[m3/MWh] 

528 3,25 12,1 
264 6,50 24,2 
132 13,0 48,4 
66 26,0 96,8 

 

Solfångararean kan enkelt varieras i modellen då det totala antalet m2 (Asol) matas in. 

Antalet m2 som används som input i COMSOL ligger i intervallet 50-1200 m2 för tanken 

och 100-2800 m2 för lerlagret. Vilka relativa solfångarareor detta motsvarar finns 

redovisade i Tabell 4. 

 

                                  Tabell 4: Modellerade solfångarareor. 

Solfångararea - Tank 
[m2/MWh] 

Solfångararea - Lerlager 
[m2/MWh] 

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

- 4,5 
- 5,3 
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Simulering i COMSOL 

Modellen ritas upp  

Tanken modelleras i COMSOL runt en axelsymmetrisk linje. En vattendomän omsluts av 

betong med pålagd isolering. Lagret är nergrävt i en markdomän (40x28m). 

Energiflödena som motsvarar laddning och uttag till uppvärmning samt tappvarmvatten 

beskrivs i modellen som rektanglar, se Figur 16 och 18. I Figur 16 visas 

temperaturfördelningen i tanken. De olika färgerna motsvarar olika temperaturer. 

Tanken, rött område, håller i januari en temperatur på cirka 45°C medan omgivande 

mark, blått område, håller en temperatur på mellan 5°C och 15°C. 

 

Figur 16: Temperaturfördelning i COMSOL motsvarande tanken i januari.  

Lerlagret modelleras även det runt en axelsymmetrisk linje. Den aktiva lagerdomänen 

består av lera med horisontella rör som beskriver energiflöden motsvarande laddning 

och uttag till uppvärmning samt tappvarmvatten. I Figur 17 och 19 beskrivs rören som 

prickar då figurerna är tvärsnitt. Ovanför rören finns en 700 mm tjock isoleringsdomän. 

I Figur 17 visas temperaturfördelningen i lerlagret. De olika färgerna motsvarar olika 

temperaturer. Det aktiva lerlagret, rött område, håller i september en temperatur på 

cirka 40°C medan omgivande mark, blått område, håller en temperatur på mellan 5°C 

och 35°C. 
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Figur 17: Temperaturfördelning i COMSOL motsvarande lerlagret 
i september.  

 

Randvillkor 

Det är randvillkoren som bestämmer hur värmetransporten i modellen ser ut. De 

randvillkor som används vid simulering av tank och lerlager finns beskrivna i Tabell 5.  

Tabell 5: Använda randvillkor vid simulering av tank och lerlager. 

Heat flux 
                        

Värmeflöde vinkelrätt över randen. 

Temperature 
      

Randen har en konstant temperatur eller 
varierande temperatur. 

Continuity 
                            

Värmeflödet riktat mot randen motsvarar 
värmeflödet riktat från randen. 
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Alla inre ränder i den uppritade modellen har randvillkoret Continuity vilket innebär att 

värmeflödet passerar randen utan att dess storlek förändras. De yttre ränderna som 

ramar in modellen har randvillkoret Temperature där temperaturen motsvarar antingen 

utomhustemperaturen eller den initiella marktemperaturen på 5°C. Randvillkoret Heat 

flux används på de ränder som representerar laddning, uppvärmningsbehov och 

tappvarmvattenbehov, alltså de ränder som symboliseras av rektanglar och prickar i 

respektive lager. Se randvillkor i Figur 18 och 19. 

Figur 18: Randvillkor för tanken, tvärsnitt av modellen i COMSOL. 
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Figur 19: Randvillkor för lerlagret, tvärsnitt av modellen i COMSOL. 

För att modellera energiflödena in och ut ur lagret används, som tidigare nämnts, 

randvillkoret Heat flux. Ett värmeflöde (q0) anges i COMSOL som W/m2 (effekt per m2 

randarea). Utgångspunkten för de olika energiflödena laddning, uppvärmning och 

tappvarmvatten beskrivs, som tidigare nämnts, av Ekvation 3-7, 9-11 och 14-18. Då 

storleken på alla energiflöden är beroende av temperaturen i lagret läggs en mätpunkt 

till. Mätpunkten registrerar temperaturen i lagret och kopplar denna till ekvationen som 

styr q0.  
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Meshning 

Meshningen i tanksimuleringen består av cirka 8500 element. Finare mesh används 

längs ränderna för laddning och uttag till uppvärmning samt tappvarmvatten, där varje 

element är 0,08 m. Där meshningen är som grövst har elementen en storlek på maximalt 

cirka 2 m. Hur meshningen ser ut i tanken åskådliggörs i Figur 20. Meshningen i 

lerlagersimuleringen består av cirka 17500 element. Finare meshning används även här 

längs ränderna för laddning och uttag till uppvärmning samt tappvarmvatten. De finare  

meshelementen är cirka 0,1 m. Där meshningen är som grövst har elementen en storlek 

på maximalt cirka 1 m. Hur meshningen ser ut i lerlagret åskådliggörs i Figur 21. 

         

Figur 20: Meshning vid tanksimulering.                   Figur 21: Meshning vid lerlagersimulering. 

Simuleringen 

För att simulera ett representativt år där täckningsgraden kan beräknas krävs först att 

lagren når sina jämviktstillstånd. Detta innebär att flera år måste simuleras innan lagren 

når sina maximala temperaturer (jämviktstillstånd) och täckningsgraden kan beräknas. I 

Tabell 1 och 2 presenteras starttemperaturerna i tanken och i lerlagret.   

Inledande simuleringar, del I, utförs då endast täckningsgraden vid basbehovet ska 

beräknas. Solfångararea och lagervolym varieras enligt Tabell 3 och 4 vilket leder till 

totalt 24 simuleringar/lager för vilka täckningsgraden kan beräknas. Utifrån resultaten 

från dessa simuleringar bestäms vilka solfångarareor och lagervolymer som ska 

simuleras då vinterbehovet respektive sommarbehovet adderas, del II. Den lagervolym 

för vilken högst täckningsgrad erhålls, eller en eventuell brytpunkt erhålls, i del I blir  
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utgångspunkten för simuleringarna i del II. Vid lagring i tank motsvarar detta 13 

m3/MWh och för lerlagret 20 m3/MWh, se Figur 23 och 25 i avsnittet Resultat. 

Simuleringarna i del II utförs dock vid lerlagervolymen 24 m3/MWh då brytpunkten 20 

m3/MWh inte motsvarar en simulerad lagervolym. Detta för att kunna jämföra 

resultaten från del I och del II. Solfångarareorna 2,3 m2/MWh och 3,0 m2/MWh är 

utgångspunkterna för tanken medan solfångararean 3,8 m2/MWh är utgångspunkten för 

lerlagret. Simuleringarna vid dessa förutsättningar utförs alltså i del II, då ett 

vinterbehov samt ett sommarbehov adderas. Vid simuleringarna i del II utgår man från 

de tre ovan nämnda solfångarareorna och ökar dessa med 5-20 % för att undersöka hur 

täckningsgraden påverkas. Se försöksmatris i Tabell 6. 

 

Tabell 6: Simulerade lagervolymer och 
solfångarareor vid adderade värmebehov. 

        Volym 
Area 
 (m2)       

Tank 
13 m3/MWh 

Lerlager 
24 m3/MWh 

   
300 X  
315 X  
330 X  
345 X  
360 X  

   
400 X  
420 X  
440 X  
460 X  
480 X  

   
1000  X 
1050  X 
1100  X 
1150  X 
1200  X 

   
 

Då varierande lagervolym modelleras som m3/MWh, med konstant volym och 

varierande energibehov, skiljer sig de simulerade energibehoven mellan tanken och 

lerlagret i del II. För tanken, där lagervolymen 13 m3/MWh modelleras, motsvarar 

vinterbehovet 39 % av basbehovet och sommarbehovet 6 % av basbehovet. För lerlagret 

däremot, där lagervolymen 24 m3/MWh modelleras, motsvarar vinterbehovet 19 % av 

basbehovet och sommarbehovet 3 % av basbehovet. 
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Utgående data från COMSOL  

Då en simulering i COMSOL har genomförts kan temperaturer under det simulerade året 

läsas av. Programmet beräknar även effekten över alla ränder vid olika tidssteg. Detta 

innebär att effekten som solfångarna laddar lagret med under året samt effekten som 

kan tas ut ur lagret till uppvärmning och tappvarmvatten kan erhållas som en funktion 

av tiden. För att kunna beräkna täckningsgraden krävs att den varierande effekten 

räknas om till en total energimängd. Vilken täckningsgrad som kan uppnås vid lagring i 

tank och lerlager beräknas därefter med hjälp av Ekvation 20. 

tot

tappvSLuppvSL

E

EE
TG


           (20) 

Hur täckningsgraden varierar med varierande solfångararea och lagervolym plottas i 

diagram varefter eventuella brytpunkter kan tas fram okulärt. 

Då ett vinterbehov respektive ett sommarbehov adderas beräknas även om någon 

energi till dessa uppvärmningsbehov blir gratis. Med gratis innebär att fler kWh kan 

nyttiggöras från lagret, utifall solfångarnas verkningsgrad ökar, och på så sätt blir gratis. 

Detta beräknas genom att subtrahera antalet nyttiggjorda kWh i en simulering, med 

endast basbehovet, från antalet nyttiggjorda kWh i motsvarande simulering då ett 

uppvärmningsbehov adderats. Därefter kan ett värde på hur stor andel av 

vinterbehovets respektive sommarbehovets uppvärmning som blir gratis erhållas, se 

avsnittet Resultat. Andelen gratis uppvärmning definieras i denna undersökning enligt 

Ekvation 21. 
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Modellkontroll 

För att kontrollera att modellen i COMSOL fungerar som förväntat kontrolleras att 

energiflödena in och ut ur modellen stämmer överrens. Genom att jämföra den effekt 

som laddas in i lagret med den summerade effekten av det som hämtas ur lagret och den 

effekt som lämnar markdomänens bortre rand kan det säkerställas att energibalansen 

stämmer. Se energiflöden i Figur 22. 

 

Figur 22: Energiflöden in och ut ur modellen. 

  

In 

Ut 

Ut 

Ut 

Ut 

Ut 
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Resultat 

Del I - Basbehov 

De genomförda simuleringarna visar att det tar mellan tre och sex år innan de olika 

lagertyperna når maximal temperatur och därmed anses fulladdade. Tanken laddas 

snabbare än lerlagret och kommer upp i högre temperaturer. Detta gör att lagring i 

tanken även leder till högre täckningsgrader. 

Tank 

Vid säsongslagring i tank krävs en lagervolym på minst 4 m3/MWh för att nå en 

täckningsgrad på 50 %. Ökas lagervolymen ökar även täckningsgraden till en början. Vid 

storleken 13 m3/MWh når man en brytpunkt varefter en ökad lagervolym inte längre 

ger någon märkbar ökning i täckningsgrad, se Figur 23. I figuren framgår även att de 

studerade solfångarareorna under 2,3 m2/MWh inte klarar ladda tanken tillräckligt för 

att täckningsgraden ska nå över 50 % (brun, gul och grön kurva). 

 

Figur 23: Täckningsgrad vid ökande lagervolym vid säsongslagring i tank. 

Den minsta solfångararean som krävs för att nå täckningsgrader över 50 % är 1,7 

m2/MWh. Vid ökning av solfångararean ökar täckningsgraden utan någon tydlig 

brytpunkt. För att uppnå täckningsgrader mellan 50–80 % bör solfångararean vara 1,7–

3,8 m2/MWh, se Figur 24 nedan. I figuren framgår även att den minsta studerade 

lagervolymen på 3,25 m3/MWh inte når en täckningsgrad på 50 % även om 

solfångararean ökas. Detta då lagret blir fulladdat och solfångarens verkningsgrad 

minskar.  
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Figur 24: Täckningsgrad vid ökande solfångararea vid säsongslagring i tank. 

Lerlager 

Vid säsongslagring i lerlager nås täckningsgraden 50 % redan vid den minsta studerade 

lagervolymen på 12,1 m3/MWh. Ökas lagervolymen ökar även täckningsgraden till en 

början. Runt storleken 20 m3/MWh når man en brytpunkt varefter en ökad lagerstorlek 

ger en minskad täckningsgrad, se Figur 25. I figuren framgår även att de studerade 

solfångarareorna under 3,0 m2/MWh inte klarar ladda lerlagret tillräckligt för att 

täckningsgraden ska nå över 50 % (grön och svart kurva).  

 

Figur 25: Täckningsgrad vid ökande lagervolym vid säsongslagring i lerlager. 
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Den minsta solfångararean som krävs för att nå täckningsgrader över 50 % är 2,5 

m2/MWh. Vid ökning av solfångararean ökar täckningsgraden utan någon tydlig 

brytpunkt. För att uppnå täckningsgrader mellan 50–77 % bör solfångararean vara 2,5–

5,3 m2/MWh, se Figur 26 nedan. I figuren framgår även att den största studerade 

lagervolymen på 96,8 m3/MWh aldrig når en täckningsgrad på 50 %. Detta då 

lagervolymen är för stor för de studerade solfångarareorna.  

 

Figur 26: Täckningsgrad vid ökande solfångararea vid säsongslagring i lerlager. 

Del II – Adderade uppvärmningsbehov 

Tank 

Då ett uppvärmningsbehov med vinterkaraktär och lägre temperaturkrav, motsvarande 

39 % av basbehovet, adderas minskar den totala täckningsgraden. För att uppnå 

täckningsgrader mellan 60–70 % bör solfångararean vara 2,3–3,6 m2/MWh, se Figur 27 

nedan. Ju större solfångararean är desto större blir skillnaden i täckningsgrad mellan 

basbehovet och vinterbehovet. Vid solfångararean 2,3 m2/MWh är täckningsgraden för 

basbehovet 4,1 procentenheter (7 %) högre än för vinterbehovet. Då solfångararean 

ökas till 3,6 m2/MWh har skillnaden ökat till 8,9 procentenheter (13 %). Vill man uppnå 

samma täckningsgrad som innan vinterbehovet adderades måste solfångararean ökas. 

För att uppnå den ursprungliga täckningsgraden 63 % måste solfångararean ökas från 

2,25 m2/MWh till 2,65 m2/MWh, se röda pilen i Figur 27. 

Då ett uppvärmningsbehov med sommarkaraktär och lägre temperaturkrav, 

motsvarande 6 % av basbehovet, adderas hålls den totala täckningsgraden relativt 

konstant. För att uppnå täckningsgrader mellan 63–80 % bör solfångararean vara 2,3–

3,6 m2/MWh, se Figur 27. En liten ökning av täckningsgraden, på maximalt 1,2 

procentenheter (1,5 %), kan dock urskiljas då sommarbehovet jämförs med basbehovet.  
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Figur 27: Total täckningsgrad för olika behov vid ökande solfångararea.  

Då vinterbehovet adderas blir nästan hälften, 48 %, av dess uppvärmning gratis vid 

jämförelse med samma solfångararea (0 % ökning) som i del I, se Figur 28. Ökas 

solfångararean med 20 % ökar andelen gratis uppvärmning linjärt till 65 %. 

Då sommarbehovet adderas blir 66 % av dess uppvärmning gratis, se Figur 28. För att 

hela sommarbehovet ska bli gratis krävs att solfångararean ökas med nästan 5 %. Ökas 

solfångararean sedan med 20 % ökar andelen gratis uppvärmning till 200 %.  

 

 

Figur 28: Andelen gratis uppvärmning av vinter- och sommarbehov då solfångar- 
arean ökas. 
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Lerlager 

Då ett uppvärmningsbehov med vinterkaraktär och lägre temperaturkrav, motsvarande 

19 % av basbehovet, adderas minskar den totala täckningsgraden. Vid solfångararean 

3,8 m2/MWh är täckningsgraden för basbehovet 5,3 procentenheter (9%) högre än för 

vinterbehovet. Då solfångararean ökas till 4,5 m2/MWh har skillnaden ökat till 6,4 

procentenheter (10%), se Figur 29. Vill man uppnå samma täckningsgrad som innan 

vinterbehovet adderades måste alltså solfångararean ökas. För att uppnå den 

ursprungliga täckningsgraden 64 % måste solfångararean ökas från cirka 3,8 m2/MWh 

till 4,4 m2/MWh, se röda pilen i Figur 29. För att, vid ett vinterbehov, uppnå 

täckningsgrader mellan 59–65 % bör solfångararean vara 3,8–4,5 m2/MWh.  

Även då ett uppvärmningsbehov med sommarkaraktär, motsvarande 3 % av 

basbehovet, adderas till lerlagret minskar den totala täckningsgraden. Täckningsgraden 

är ungefär 3 procentenheter (5%) högre för basbehovet än för sommarbehovet, se Figur 

29. För att, vid sommarbehovet, uppnå täckningsgrader mellan 63–67 % bör 

solfångararean vara 3,8–4,5 m2/MWh. 

 

Figur 29: Total täckningsgrad för olika behov vid ökande solfångararea.  

Då vinterbehovet adderas blir 31 % av dess uppvärmning gratis vid jämförelse med 

samma solfångararea (0 % ökning) som i del I, se Figur 30. Ökas solfångararean med 20 

% ökar andelen gratis uppvärmning till 71 %. 

Då sommarbehovet adderas blir 50 % av dess uppvärmning gratis. Vid ökning av 

solfångararean minskar till en början andelen gratis uppvärmning ner till 17 % för att 

sedan öka. För att hela sommarbehovet ska bli gratis krävs, enligt Figur 30, att 
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solfångararean ökas med 11 %. Ökas solfångararean sedan med 20 % ökar andelen 

gratis uppvärmning till 203 %.  

 

Figur 30: Andelen gratis uppvärmning av vinter- och sommarbehov då solfångar- 
arean ökas. 
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Diskussion 

Resultat 

Solfångararea 

Då solfångararean ökades vid de inledande simuleringarna med basbehovet som last 

ökade hela tiden även täckningsgraden. Ingen tydlig brytpunkt gick att urskilja. Det gick 

med andra ord inte att se om ökningen i täckningsgrad skulle avta för ökande 

solfångararea. Om det finns någon brytpunkt ligger den vid en högre solfångararea. I 

praktiken betyder detta att man kan uppnå väldigt höga täckningsgrader om man är 

beredd att investera i stora ytor solfångare. I resultaten finns inga solfångarareor över 

3,8 m2/MWh redovisade för tanken. Det utfördes dock några simuleringar med arean 

4,4–5,5 m2/MWh där täckningsgrader uppemot 90 % uppnåddes. I dessa fall använder 

man sig av solfångarareor som, med en genomsnittlig normal verkningsgrad, skulle 

kunna producera dubbelt så många kWh som efterfrågas. I detta fall ökar 

lagertemperaturen och solfångarnas verkningsgrad minskar vilket innebär att mängden 

solfångare överdimensionerats.  

Är det ekonomiskt rimligt att dimensionera solfångararean så att täckningsgrader 

mellan 70–80 % uppnås skulle det innebära en enorm potential för solenergi som 

huvudsaklig energikälla för uppvärmning och tappvarmvatten. Särskilt då ett 

lågtempererat uppvärmningsbehov i lämplig storleksordning adderas kan solenergin 

utnyttjas ännu mer effektivt. Med täckningsgrader i ovan nämnda storleksordning skulle 

ett litet backupsystem vara tillräckligt och större delen av byggnadens energiförsörjning 

skulle komma från en förnybar energikälla . 

Jämförelse mellan lagertyperna 

Vid jämförelse av de två lagertyperna framgår tydligt att det krävs mer solfångararea vid 

säsongslagring i lera än i tank för att nå samma täckningsgrad. För att uppnå samma 

täckningsgrad för lerlagret som för tanken, vid respektive brytpunkt, krävs 55–65 % 

mer solfångararea för lerlagret än för tanken. I Figur 31 nedan kan detta åskådliggöras 

genom att jämföra brytpunkterna, som i detta fall motsvarar maxpunkterna, hos den 

svarta heldragna linjen och den orangefärgade streckade linjen. Lerlagret (orange linje) 

kräver 65 % mer solfångararea än tanken (svart linje) för att uppnå cirka 64 % 

täckningsgrad. 

Vid samma solfångararea för de båda lagertyperna är täckningsgraden vid brytpunkten 

25–35 % högre för tanken än för lerlagret. I Figur 31 framgår detta då linjer med samma 

färg jämförs. Den grå heldragna linjens brytpunkt ligger 35 % högre i täckningsgrad än 

den grå streckade linjens brytpunkt. Även en större lagerstorlek krävs för lerlagret då 

täckningsgraden vid brytpunkten ska uppnås. Denna punkt ligger för lerlagret vid 

lagerstorleken 20 m3/MWh och för tanken vid 13 m3/MWh. 
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Figur 31: Täckningsgrad vid ökande solfångararea vid lagring i tank och lerlager 

Jämförelse med befintliga anläggningar 

Täckningsgrader uppemot 80 %, som uppnåtts vid simuleringar i denna undersökning, 

kan tyckas vara höga då man ser man till vilka täckningsgrader som uppnåtts i de 

anläggningar som är i drift. Tittar man på lagerkonceptet med en tank har de flesta 

anläggningarna en täckningsgrad runt 40–50 %. Samtidigt kan man konstatera att ingen 

av dessa anläggningar har en solfångararea som överstiger 2 m2/MWh, se Figur 32. 

Detta kan jämföras med Figur 24 där det tydligt framgår att det krävs minst 1,7 

m2/MWh för att nå en täckningsgrad över 50 %. Vidare hävdar (Gustafsson, Dalenbäck, 

Franzén, Olsson & Sellberg, 1991) att det krävs en solfångararea på 2,5 m2/MWh för att 

uppnå en täckningsgrad på 75 %. Enligt Figur 24 krävs däremot 3 m2/MWh för att 

uppnå en täckningsgrad på 75 %. Trots att de simulerade resultaten, vid en första 

anblick, kan tyckas höga pekar ändå jämförelsen på att det är rimligt att komma upp i 

dessa täckningsgrader då större mängd solfångare används, se Figur 32 nedan. Tittar 

man på marklager är även här täckningsgraden för befintliga anläggningar 40–50 %.  I 

denna undersökning uppnås täckningsgrader över 75 %. För att komma upp i 

täckningsgrader mellan 50–75 % bör solfångararean, enligt simuleringarna, vara 3–5 

m2/MWh. I de befintliga anläggningarna som studerats har endast 1,8–4 m2/MWh 

använts, se Figur 32, vilket stämmer väl överens med (Pahud, 2000) hävdande att 2–4 

m2/MWh är den optimala solfångararean. Återigen uppnås alltså högre täckningsgrader 

än i befintliga anläggningar. Förklaringen ligger i den större solfångararean. Tittar man i 
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Figur 32 nedan ser man tydligt hur de simulerade resultaten följer samma mönster som 

befintliga anläggningar. De täckningsgrader som uppnåtts vid simuleringarna ligger 

inom passande intervall i diagrammet. Detta styrker att utförda beräkningar är korrekta 

och bekräftar därmed att resultaten är trovärdiga. 

 

Figur 32: Täckningsgrad för simulerade och studerade säsongslageranläggningar. 

När det kommer till lagervolymen skiljer sig de volymer som enligt simuleringarna 

anses mest lämpliga från de volymer som befintliga anläggningar har, se Figur 33. 

Lagervolymerna hos de flesta befintliga anläggningar är avsevärt mindre än de 

lagervolymer som simuleringarna rekommenderar. Beroende på vilken solfångararea 

som används når de simulerade lagren olika höga täckningsgrader, röda och 

orangefärgade markeringar i Figur 33. En förklaring till skillnaden mellan simulerade 

och studerade lagervolymer skulle kunna vara att de befintliga anläggningarna 

dimensionerats efter en begränsad solfångararea. Då solfångararean är en begränsande 

faktor måste en mindre lagervolym användas för att lagret ska kunna komma upp i en 

tillräckligt hög temperatur. Enligt (Pahud, 2000) ligger den lämpliga marklagerstorleken 

mellan 4-8 m3 lagervolym/m2 solfångare vilket stämmer väl överrens med de 

simulerade värdena som ligger mellan 4,5-8 m3/m2 (orangefärgade prickar i Figur 33). 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

0 1 2 3 4 5 6

T
ä

ck
n

in
g

sg
ra

d
 [

%
]

Solfångararea [m2/MWh]

Simulerade & studerade anläggningar
Täckningsgrad vid varierande solfångararea

Tanklager

Marklager

Groplager

Kombilager

Simulerat tanklager

Simulerat lerlager

Lagerkoncept



            Karlstads Universitet  Jenny Fryklund 
             Examensarbete   
 
 

 
- 51 - 

 

 

Figur 33: Täckningsgrad för simulerade och studerade säsongslageranläggningar. 

Adderade uppvärmningsbehov 

Resultaten från del II där simuleringarna utförts i ett lerlager med ett adderat 

sommarbehov följer inte samma typ av kurva som övriga simuleringar i del II, Figur 27 

och 29. Detta tyder på att just dessa resultat inte är tillförlitliga. I Figur 30 ser det ut som 

att mängden energi som kan nyttiggöras, vid en ökning av solfångararean med 5 % och 

10 %, är mindre än mängden energi kan hämtas ur lagret vid 0 % ökning av 

solfångararean. Detta kan inte anses trovärdigt. Ingen rimlig förklaring till de avvikande 

värdena kunde hittas. För att reda ut vad som orsakar dessa felaktiga resultat skulle en 

noggrann genomgång av modellen i COMSOL behöva göras samt fler simuleringar. Detta 

var tyvärr inte möjligt inom den givna tidsramen för detta projekt.  

Jämför man Figur 27 och 29 ser man att den totala täckningsgraden hålls relativt 

konstant för tanken då ett sommarbehov adderas men minskar flera procentenheter för 

lerlagret. Hade sommarbehovet utgjort en större andel av basbehovet vid simulering i 

lerlagret hade detta kunnat vara anledningen. Då sommarbehovet tvärtom utgör en 

mindre andel av basbehovet i lerlagret jämfört med tanken utesluts detta som 

förklaring. En tänkbar orsak till att täckningsgraden minskar i lerlagret, men inte i 

tanken, är att tanken gynnas mer av att ett lågtemperaturbehov adderas då 

temperaturnivån i tanken från början är högre än i lerlagret. 

Resultaten från simuleringar med ett adderat vinter- respektive sommarbehov pekar på 

att ett lågtemperaturbehov vid säsongslagring ökar utnyttjandegraden hos solfångarna 

och leder till gratis energi. Hur mycket extra energi som kan nyttiggöras från lagret 

beror givetvis på vilka temperaturkrav behovet har samt när under året behovet 

uppstår. Fördelen med ett sommarbehov är att risken för överladdning i lagret minskar.  
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Förenklingar & antaganden 

De förenklingar och antaganden som gjorts vid simuleringen påverkar modellen men 

inte resultatet i någon större utsträckning. Den förenkling som ändå har störst inverkan 

på resultatet är den jämna temperaturfördelningen som modellerats i lagren. I tanken är 

detta ett resultat av att vattnets rörelse inte kunnat modelleras. Hade 

värmeledningsförmågan bestämts till ett värde mellan det verkliga och det modellerade, 

hade en temperaturskiktning ändå uppstått i tanken. Detta alternativ valdes dock bort 

då det är osäkert hur denna typ av skiktning förhåller sig till en verklig 

temperaturskiktning. Istället valdes ett alternativ helt utan skiktning som kunde 

säkerställa att modellen inte blev bättre än verkligheten. På samma sätt försvann 

skiktningen i radiell riktning då värmeledningsförmågan ökades i lerlagret. Utan 

skiktningen ökar förlusterna till omgivande mark och resultaten från modellen blir 

därmed inte bättre än verkligheten.  En annan förenkling som ger det modellerade 

lerlagret en lägre täckningsgrad än ett verkligt är bristen på styrning. Om det i detta fall 

varit möjligt att simulera ett lerlager där laddningen kunnat styras bättre hade 

solenergin kunnat stoppas in där den gjorde mest nytta och därmed ökat 

täckningsgraden. Denna brist på styrning var även anledningen till att lagerkonceptet 

med kombinerad tank och lerlager valdes bort trots dess potential.  Hur mycket bättre 

de olika lagerkoncepten skulle bli i verkligheten, med temperaturskiktning och bättre 

styrning, finns inga siffror på.  

Då storleken på vinterbehovet, som representeras av ett atrium, skulle bestämmas 

antogs att energibehovet kunde likställas med förlusterna genom taket. Egentligen 

uppstår även förluster till marken (såvida inte lagret är placerat under atriet) samtidigt 

som ett värmetillskott från byggnaden tillkommer. I detta fall antogs storleken på dessa 

energiflöden vara lika stora och därmed försumbara. Dessa antaganden blir ändå inte 

relevanta då vinterbehovet ska betraktas som ett karakteristiskt lågtempererat 

uppvärmningsbehov motsvarande en viss andel av basbehovet och med 

temperaturkravet 20°C. Samma sak gäller sommarbehovet där de antaganden som 

gjorts blir betydelselösa då behovet ska betraktas endast som ett karaktäristiskt 

uppvärmningsbehov som uppstår på sommaren, har temperaturkravet 35°C och är i 

storleksordningen några procent av basbehovet 

Vissa förenklingar gör att resultatet blir mindre exakt men det är oklart om resultaten 

blir bättre eller sämre än verkligheten. Meshningen är ett exempel på detta. Hade man 

arbetat med mindre geometrier hade man kunnat använda en finare mesh, fått fler 

beräkningspunkter och därmed ett mer exakt resultat. Då solfångarnas verkningsgrad 

approximeras enligt en formel där temperaturen på absorbatorn byts ut mot 

temperaturen i tanken erhålls en solinstrålning som inte stämmer exakt med 

verkligheten. Denna förenkling leder till ett mindre precist värde men borde ge en 

försumbar påverkan på resultatet. En annan förenkling vars påverkan på resultatet kan 

betraktas som försumbar är modelleringen av ett konstant tappvarmvattenbehov. Detta 

varierar egentligen något över året med ett minskat behov under sommarhalvåret. Då 
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tillgången på energi är som störst då behovet minskar blir det modellerade resultatet 

något bättre än verkligheten. Inte heller förenklingen i form av horisontella rör istället 

för vertikala i lerlagret kan anses påverka resultatet märkbart. Dessutom konstaterades 

det redan innan modelleringen påbörjades att själva systemutformningen inte skulle 

undersökas. Då rörelse inte modelleras försvinner effekten av ett eventuellt 

grundvattenflöde. Marken som omger de två lagertyperna antas vara blöt lera utan 

betydande grundvattenströmning. För att undvika att modellen blir bättre än 

verkligheten valdes därför det högsta värdet i intervallet för värmeledningsförmågan. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att nödvändiga antaganden och förenklingar 

har gjorts utifrån att modellen inte ska bli bättre än ett verkligt säsongslager.  
 

Hur resultatet kan tillämpas i praktiken   

Figurerna som beskriver hur täckningsgraden förändras vid varierande solfångararea 

och lagervolym används för att beskriva sambandet mellan dessa tre parametrar. Ett 

exempel på vad det kan innebära beskrivs i Exempel 1 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel 1 

För solfångararean 2,3 m
2
/MWh uppnås en täckningsgrad på 63 % vid lagervolymen 13 

m
3
/MWh. Är lagervolymen en begränsande faktor kan samma täckningsgrad uppnås då 

lagervolymen minskas till 7 m
3
/MWh samtidigt som solfångararean ökas till 3,0 m

2
/MWh, se 

nedan. På samma sätt kan lagervolymen minskas från 13 m
3
/MWh till 10 m

3
/MWh då en 

täckningsgrad på 74 % ska uppnås. 
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Resultaten från undersökningen kan användas som underlag för att bestämma lämplig 

storlek på solfångare och lagervolym för anläggningar dimensionerade för energibehov i 

skalan 50-500 MWh. De resultat och iakttagelser som gjorts i undersökningen kan 

fungera som utgångspunkt vid dimensionering av en pilotanläggning för vidare 

utredning av säsongslagring i denna skala. Även om täckningsgrader, som skulle 

innebära att säsongslagret i egen kraft var självförsörjande, inte uppnåtts har ändå 

resultatet stora fördelar för det ordinarie energisystemet. Resultaten pekar på att det 

ordinarie energisystemet kan dimensioneras ner ordentligt då lagren ändå uppnår 

relativt höga täckningsgrader. För att uppnå ännu högre täckningsgrader har det visat 

sig vara ett måste med riktigt mycket solfångararea. Detta leder till att man ställer sig 

frågan om den nödvändiga investeringen är ekonomiskt rimlig för att uppnå dessa 

täckningsgrader eller om man istället skall välja en något mindre solfångararea och 

därmed uppnå lägre täckningsgrad men spara in på solfångarinvesteringen. Liknande 

frågeställning skapas när tanken och lerlagret jämförs med varandra. Tanken som 

uppnår betydligt högre täckningsgrader jämfört med lerlagret har också en större initial 

materialkostnad. Frågan är om skillnaden i täckningsgrad motsvarar denna något högre 

materialkostnad för tanken så att det ändå blir lönsamt att investera i en tank istället för 

ett lerlager. Dock måste även hänsyn tas till hur stort backupsystem som krävs till 

respektive lager. Tanken med att säsongslagra solenergi är att ta tillvara på den 

förnyelsebara energin som solen ger. Denna energi är inte bara miljövänlig utan även 

gratis vilket gör att det skapas en miljömässig vinst i att använda sig av säsongslagrad 

solenergi. Frågan är om inte den eventuella extra kostnad som det innebär att investera i 

ett säsongslager är acceptabel för att uppnå denna miljömässiga vinst. 
 

Vidare arbete 

Då omfattningen av detta examensarbete begränsades tidsmässigt fanns inte utrymme 

för en fullständig undersökning gällande bland annat ekonomiska aspekter och 

systemfunktioner. Fortsatt arbete för att undersöka dessa områden vore intressant. 

Täckningsgrader uppemot 80 % vid säsongslagring i tank kräver, enligt denna 

undersökning, en solfångararea motsvarande 3,4 m2/MWh. Då de anläggningar som är i 

drift inte kommer i närheten av denna siffra kan man ju fråga sig om det är den 

ekonomiska lönsamheten som är anledningen. Samma sak gäller för lerlagret där en 

simulerad täckningsgrad på 75 % kräver 5 m2/MWh solfångararea. Blir det, trots höga 

täckningsgrader, inte ekonomiskt försvarbart att investera i den mängden solfångare? 

En undersökning som svarar på denna fråga vore intressant att jobba vidare med. Det 

vore även intressant att utreda hur lagervolym och solfångararea ska dimensioneras för 

att nå hög täckningsgrad samtidigt som de ekonomiska aspekterna optimeras. 

Skillnaden i täckningsgrad mellan tanken och lerlagret skiljer sig åt relativt mycket och 

beror på att andelen förluster från lerlagret är betydligt större än för tanken. Kan man 

med isolering längs lerlagrets sidor uppnå samma täckningsgrad som vid lagring i tank? 
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En undersökning som visar hur mycket isolering detta skulle kräva vore därför 

intressant att utföra.  

En undersökning som tar hänsyn till hur skiktning och mer avancerad styrning påverkar 

täckningsgraden vore intressant. En sådan utveckling av modellerna skulle kunna leda 

till att de simulerade resultaten landar närmare verkligheten. Det vore därför intressant 

att jämföra täckningsgrader vid en sådan simulering med erhållna täckningsgrader för 

att se hur betydelsefull skiktningen och styrningen är.  

Även i fallet med adderade lågtemperaturbehov blir det intressant att undersöka hur ett 

skiktat lager med väl fungerande styrning skulle påverka resultatet. Skulle andelen 

gratis energi för ett atrium eller en pool kunna bli 100 % vid simulering av ett sådant 

lager? 

Beroende på hur hög täckningsgrad som uppnås med säsongslagring dimensioneras 

backupsystemet. Vid en täckningsgrad på till exempel 70 % då det totala energibehovet 

motsvarar 100 MWh måste ett backupsystem leverera 30 MWh. Om detta system under 

hela året levererar en effekt på 3,5 kW istället för till exempel 14 kW under 3 månader 

då lagret är urladdat kan backupsystemet dimensioneras ner. Det vore intressant att 

undersöka hur litet backupsystemet kan dimensioneras, beroende på täckningsgraden, 

utan att riskera att energibehovet inte kan tillgodoses. 

Då ett lågtempererat uppvärmningsbehov adderas till basbehovet används vid 

simuleringarna olika storlekar på basbehovet för tanken och lerlagret. Detta gör att 

lagertyperna blir svåra att jämföra då ett lågtemperaturbehov adderas. Vidare 

simuleringar där samma storlek på basbehovet används vore intressant att utföra för att 

kunna jämföra säsongslagren. 

Då resultaten från simuleringarna med ett adderat sommarbehov till lerlagret inte anses 

trovärdiga skulle fler simuleringar här vara av intresse för att skapa ett korrekt resultat 

samt för att reda ut vad som orsakat dessa avvikande värden. 
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Slutsats 

För att uppnå täckningsgrader mellan 50–80 %, vid säsongslagring i tank, bör 

solfångararean vara 1,7–3,8 m2/MWh. Lämplig lagervolym vid säsongslagring i tank är 

brytpunkten 13 m3/MWh. För solfångararean kan ingen brytpunkt urskiljas. Då ett 

vinterbehov adderas minskar täckningsgraden. Ändå kan 48 % av vinterbehovets 

uppvärmning bli gratis vid jämförelse med samma solfångararea som för basbehovet. Då 

ett sommarbehov adderas hålls täckningsgraden relativt konstant och 66 % av 

sommarbehovets uppvärmning blir gratis.  

Vid säsongslagring i lerlager bör solfångararean vara 2,5–5,3 m2/MWh för att uppnå 

täckningsgrader mellan 50–77 %. Lämplig lagervolym på lerlagret är brytpunkten 20 

m3/MWh. Inte heller i detta fall kan någon brytpunkt för solfångararean urskiljas. I 

lerlagret minskar täckningsgraden då ett vinterbehov adderas. Andelen gratis energi för 

detta behov är 31 %. Inga slutsatser för vad som händer med täckningsgraden och 

andelen gratis energi då ett sommarbehov adderas till lerlagret kan dras då resultaten 

inte anses trovärdiga. I Figur 34 redovisas vilka täckningsgrader som uppnås för de olika 

behovskaraktärerna vid lämpliga lagervolymer för tanken och lerlagret.  

 

Figur 34: Sammanställning av vilken täckningsgrad som kan uppnås vid lämplig  
lagervolym och varierande solfångararea för tank och lerlager. 

Enligt resultaten från denna undersökning kan säsongslagring av solenergi anses 

lämpligt för att tillgodose ett småskaligt energibehov motsvarande 40 stycken nybyggda 

lägenheter. Den totala täckningsgraden minskar eller hålls konstant då ett 

uppvärmningsbehov med lägre temperaturkrav adderas till basbehovet. Vid 

säsongslagring av solenergi kan upp till hälften av ett adderat uppvärmningsbehov med 

vinterkaraktär bli gratis utan att öka solfångararean. Då ett uppvärmningsbehov med 

sommarkaraktär adderas kan mer än hälften av dess uppvärmning bli gratis. 
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