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Sammanfattning 

I takt med en ökande befolkning ökar användningen av energi. Samtidigt som 

energianvändandet ökar, avvecklas kärnkraftverken och därmed ökar kolkraftverkens 

användning vilket leder till utsläpp av främst koldioxid.  

Många industrier släpper ut mängder av överskottsvärme i naturen utan att den 

återanvänds. Ett sätt att ta tillvara på överskottsvärme, som annars går till spillo, är att 

lagra den. Om värme kan lagras och användas vid en annan tidpunkt kan den ersätta 

andra energikällor och onödiga utsläpp kan förhindras. Det finns idag tre olika metoder 

att lagra värmeenergi. Dessa är sensibelt värme, latent värme och kemisk värme. Inom 

varje metod finns olika system som beskrivs vidare i denna rapport. 

Bharat Forge Kilsta Kilsta är ett smidesföretag i Karlskoga. Deras smidesugn avger 

stora mängder värme som dels går till lokaluppvärmning men en del av värmen går till 

spillo. Skulle överskottsvärmen, som nu går till spillo, kunna lagras på ett effektivt sätt 

skulle både miljömässiga och kostnadsmässiga besparingar kunna göras. 

Syftet med rapporten är att redogöra och jämföra olika värmelagringsmetoder i en 

litteraturstudie för att se vilken typ som passar för industriell överskottsvärme i fallet 

med Bharat Forge Kilsta. Målet är att översiktligt redovisa olika lagringsmetoder samt 

olika system inom dessa med avseende på lagringskapacitet och kostnad. Utifrån 

simulering och reglering av bergrumslager och ackumulatortankar kan en passande 

metod, med avseende på energidistribution och energieffektivitet samt kostnad, för det 

specifika fallet väljas. 

Den mest utvecklade och kommersiellt använda metoden är sensibelt värme, den latenta 

och kemiska värmelagringen är fortfarande i forskning- och utvecklingsstadiet då de är 

mer kostsamma. Val av lagringsmetod avgörs utifrån lagringskapacitet, 

lagringstemperatur, kostnad, geografisk placering samt lagringslängd. Sensibelt värme 

passar bäst till långtidslagring, vid lägre temperaturer och där lagringskapaciteten måste 

vara stor till ett lågt pris. Latent och kemisk värme passar bäst för högre temperaturer då 

värmeförlusterna är små och energidensiteten är hög, kostnaden för dessa är dock hög 

och de tillämpas enbart i liten skala än så länge.  

Ur litteraturstudien kunde vissa system uteslutas, de system som skulle passa en industri 

som Bharat Forge Kilsta var bergrum och ackumulatortank. 

Resultatet visade att bergrummen har störst värmeförluster jämfört med den totala 

energin, däremot är lagringskapaciteten större. För att garanterat tillgodose 

värmebehovet vid extremdagar är det mest lämpligt att använda bergrummen. 

Kostnadsmässigt är de befintliga tankarna bäst lämpade, däremot klarar de enbart 

tillgodose värmebehovet i sex timmar vid extrembelastning. 

Om de befintliga tankarna används som system och 200 m3 tanken tilläggsisoleras kan 

omkring 100 000 kr per år sparas, räknat med att förlusterna skulle ersätta inköpt 

fjärrvärme och att skillnaden i värmeförluster enbart sker vinterhalvåret.  

Återbetalningstiden var kortast för de befintliga takarna, 1,4 år medan en ny 

ackumulatortank hade längst återbetalningstid, 3,2 år.  
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Abstract 

When the population increases also the energy use will rise. At the same time the 

nuclear power plants is decommissioned and the use of coal-fired power plants 

increases, which leads to large amount of mainly carbon dioxide emissions. 

Many industries get a lot of excess heat that is released in the nature instead of being 

reused. One way to reuse excess heat could be to store the heat in a suitable storage for 

later use. If the excess heat can be stored and be used at a different time it can replace 

other energy sources and decrease the emissions. Today there is three ways to storage 

heat, they are sensible heat, latent heat, and chemical heat. In each method there are 

different systems, these will be described further in this report.  

Bharat Fore is a large forging company in Karlskoga, Sweden. From their furnace a lot 

of heat is emitted, some of the heat is used to heat the buildings, but still a lot of excess 

heat goes to waste.  The aim of this report is to compare different heat storage systems 

and see which one is best suited to industrial excess heat. The goal is to investigate if 

there is any heat storage method that is effective and cost-saving that fits a larger 

industry. 

The purpose of this work is to do a literature study to account and compare different 

heat storage methods to find the best suitable system for the case with Bharat Forge 

Kilsta. The goal is to present different storage methods and the different system for each 

method with respect of cost and storage capacity. From simulation and regulation find 

the best fitting method for the real case with respect of cost, efficient and storage 

capacity. 

The most developed and commercially used method is the sensible heat. Latent heat and 

chemicals are very costly and still in the research and development stage. Geographic 

location, using area and operating temperature is parameters that need to be considered 

when choosing heat storage system. Sensible heat is best suited for long-term storage, at 

lower temperatures and when the storage capacity needs to be large to a small cost. 

Latent and chemical heat is best suited for higher temperatures because the heat losses 

are small and the energy density is high and they are only applied in small scale for 

now. 

The result of the literature study showed that storage tanks and cavern storage is most 

fitting for the case with Bharat Forge Kilsta. 

The cavern has much larger heat loss compared to the total energy, however the storage 

capacity is much larger. To guarantee that the heat requirements when there are extreme 

days it is most appropriate to use the cavern as heat storage. From a coast view it is 

most fitting to use the already existing tanks, however they could only cater the heat 

requirement for six hours of heat peak when the production is not running.  

If the existing tanks is used as heat storage, and the 200 m3 tank will be additional 

insulated, if the heat loss, in the winter, is replaced with purchased district heating as 

much as 100 000 SEK per year could be spared. 

The payback time is shortest for the existing tanks, 1.4 years and almost 3.2 years for 

the new storage tank. 
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Förord 

Detta arbete är den avslutande delen till min femåriga utbildning till Civilingenjör inom 

Energi- och Miljöteknik på Karlstads Universitet. 

Under 20 veckors tid har arbetet fortgått i samarbete med ÅF Consult och Bharat Forge 

Kilsta. 

 

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har 

därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid 

seminariet deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete.
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Världen idag kräver stora mängder energi för att få samhället att fungera. Med en 

växande befolkning och ökande energianvändning leder det till större mängder utsläpp. 

(Pierre, 2015) De förnybara energikällorna behöver utökas för att minska utsläppen av 

framförallt koldioxid (Brolinsson, 2015). I takt med att de förnybara energikällorna 

växer behövs möjligheter för att kunna lagra energin som produceras. Eftersom de 

förnybara energikällorna är svåra att styra efter behovet krävdes en viss 

lagringsmöjlighet då de drivs av naturkrafter som exempelvis sol och vind. (Taylor, 

2012) Detta kan jämföras med exempelvis en bränslepanna som används enbart när 

värme behövs. Värmebehovet är som lägst på sommaren, skulle värmen som då blir 

över lagras till vintern kan både miljö och kostnader besparas.(HSB) 

Inom industrin finns idag ett stort överskott av värme som inte används utan släpps ut i 

naturen och går till spillo (Zhang & Akiyama, 2009). Överskottsvärme definieras som 

”Den värme som blir över i den industriella processen efter termodynamisk optimering” 

(Sommarin & Arvidsson, 2012). Skulle denna värme istället kunna tas tillvara kan både 

kostnadsmässiga och miljömässiga besparingar göras (Patil et al. 2009). 

Av Sveriges totala elanvändning står industrin för hela 37 % (Holmström, 2015). El är 

en högvärdig form av energi som går lätt att omvandla till mekaniskt arbete. Eftersom 

värme är en lågvärdig form av energi bör inte el användas till uppvärmning, det 

benämns att el har hög exergi.  

Om överskottsvärme kan lagras på ett bra sätt skulle den kunna användas i ett senare 

skede och på så sätt ersätta andra processer. Det finns idag tre olika sätt att lagra 

värmeenergi på och dessa är; sensibelt värme, latent värme och kemisk värme 

(Jernkontoret). Inom varje metod finns olika system som passar olika 

användningsområden. I denna rapport kommer de tre metoderna samt de olika systemen 

att sammanställas och undersökas med avseende på effektivitet och kostnad.  

Bharat Forge Kilsta är ett smidesföretag i Karlskoga. De smider och bearbetar 

smidesgods till tung fordonsindustri. För att värma den elektriska induktionsugnen åtgår 

mycket energi. Ugnen är indelad i sex zoner som alla avger en stor mängd värme. En 

del av denna värme återvinns och används till att värma lokalerna hos företaget, 

resterande värme som blir över går till spillo. Om överskottsvärmen istället kunde lagras 

på ett effektivt och ekonomiskt sätt skulle den kunna återanvändas vid driftstörningar i 

produktionen. Detta skulle leda till minskat behov av inköpt fjärrvärme samtidigt som 

miljön besparas.  
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1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att jämföra olika värmelagringsmetoder samt de olika systemen 

inom varje metod. 

 

Mer specifikt innefattar rapporten: 

 att förklara de olika metoderna översiktligt samt redogöra och jämföra befintliga 

system inom varje metod. 

 

 att ge en återblick av metodernas utveckling fram till nu samt dess 

användningsområde. 

 

 att behandla de ekonomiska aspekterna i det praktiska fallet med Bharat Forge 

Kilsta genom att jämföra de valda systemen. 

 

1.3 Mål 

Att översiktligt redovisa de olika metoderna inom värmelagring samt redogöra vilka 

system som skulle lämpa sig för fallet med Bharat Forge Kilsta. 

Utifrån simulering och reglering av de sensibla systemen; bergrum och 

ackumulatortankar jämföra energidistribution, lagringskapacitet samt 

investeringskostnader för det verkliga fallet. 

 

1.4 Avgränsningar 

 Rapporten kommer inte beröra ingående detaljer angående sanering av bergrum samt 

tankar. Detaljerade installationer och tillämpning i verkligheten berörs endast i grova 

drag i rapporten. 
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2 Bakgrund 

2.1 Värmelagring 

Värmelagring kan ske med tre olika metoder, sensibelt värme, latent värme samt kemisk 

värme. Dessa kan sedan tillämpas i två former, korttidslager eller säsongslager.   

 

2.1.1 Korttidslager 

Om värme lagras kortare tider som timmar och dagar kallas det korttidslager. Det 

används främst för att kunna spara värme från tider med lågt värmebehov till tider då 

det är ett högre värmebehov eller vid driftstörningar, som är huvudmålet i denna 

rapport. Ackumulatortankar är vanligast vid korttidslagring, dessa används främst i 

bostadshus för lagring av tappvarmvatten. De användas även som utjämning av 

värmeproduktion samt som driftsreserv. (Frederiksen & Werner, 1993) 

 

2.1.2 Säsongslager 

Säsongslager används främst när lagring sker över årstiderna. Vid säsongslager används 

främst lagring i mark med så kallat sensibelt värmelager. Eftersom stora mängder energi 

bör kunna lagras, utan allt för stora förluster och kostnader, är sensibelt värme i mark 

den vanligaste metoden. När värmebehovet är lågt på sommaren kan överskottsvärmen 

lagras för att sedan kunna användas vintertid när behovet är högt. De vanligast 

applicerade metoderna av sensibelt värme är bergrumslagring, värmelager i jord, 

akvifärer, borrhålslager samt gropmagasin. Val av lagringsmetod avgörs utifrån mängd 

värme som skall lagras, lagringstemperatur, kostnad, geografisk placering samt 

lagringslängden. (Frederiksen & Werner, 1993) 

Enligt Hesaraki et al. (2014) är det mer ekonomiskt att använda säsongslagring i 

samhällen och industrier, men mindre lämpligt för enfamiljshus då värmebehovet är 

litet. Det visade sig även vara mer fördelaktigt att ha säsongslagring i länder placerade 

på nordligare breddgrader då det var mer kostnadseffektivt. 

 

2.2 Sensibelt värme 

Om värmeenergi lagras i ett medium kallas det sensibelt värme, exempel på medium 

kan vara vatten, jord, berg och så vidare. Olika medium har olika möjlighet att lagra 

värme. Valet av medium beror på vilken lagringstemperatur som används. Hög 

värmekapacitet är en förutsättning för att minimera lagringsvolymen. Nedan beskrivs 

olika typer av sensibelt värmelager. 
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2.2.1 Bergrumslagring 

Idag används redan befintliga olje/petroleum lager som bergrumslagring. Det går även 

att anlägga nya bergrum, vid en ny sprängning blir investeringskostnaden mycket högre. 

Storleken på ett bergrumslager kan variera mellan 10 000 m3 och 2 000 000 m3. För att 

det ska bli ekonomiskt lönsamt bör bergrummet vara minst 100 000 m3 vid en ny 

sprängning. (Sandborg, 2006)  

För att kunna reglera värmeutbytet, i större bergrum, så att det uppfyller värmebehovet 

placeras pumpar ut på olika nivåer i bergrummet. Den maximala temperaturen som kan 

hållas i ett bergrum är 90  ͦ C.(Berg & Kårhammer, 2013; Landergren & Skogsäter, 

2011) 

Vid lagring i mark är det vanligast med en blandning av vatten och grus, men även 

jord/vatten eller sand/vatten blandningar kan användas enligt Salman (2014). Den 

maximala temperaturen som kan lagras är 95  ͦ C men då behöver höljet runt 

bergrumslagret vara gjort av metall eller avancerade polymera material. Vid lagring 

krävs det att mediet har hög värmekapacitet så att det kan lagra mycket värme. 

Park et al. (2014) simulerade Lyckebo bergrum i Sverige, resultatet visade att 

värmeförlusterna från grottan med uppvärmning av stenar var mycket mindre än den 

utan stenar.  

Figur 1. Värmeförluster från ett bergrum med olika isoleringstjocklekar (Park et al. 2014). 

 

I Figur 1 visas resultatet av värmeförluster från ett bergrum med tre olika 

isoleringstjocklekar. Undersökningen är gjord över en tio års period och bergrummets 

storlek är okänt. 

Hesaraki et al. (2014) menar att värmeförlusterna från säsongslagring kan minskas 

genom att minska temperaturen på lagringsmediet. Om lagringstemperaturen sänks blir 

temperaturdifferensen, som driver värmeförlusterna, mindre. Säsongslagring kan istället 

kombineras med en värmepump för att höja sluttemperaturen vid utvinning av värmen.  
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Resultatet visade enligt Park et al. (2014) att underjordiska långtidslagringssystem i 

grottor är mindre känsliga och mindre beroende av isoleringsförmågan än vad termisk  

energilagring ovan mark är. Med avseende på termisk isolering, installationskostnad 

och risk för värmeförlust föreslås vanligen värmelagring under mark. 

Det finns olika typer av isolering, idag används vanligen mineralull i byggnationer 

eftersom det är billigt. Spray isolering har blivit mer vanligt förekommande, företaget 

Polyterm utför sprayisolering med ett material som kallas Polyuretan som har bättre 

isolerande egenskaper än mineralull. Tyska företaget Rockwool har tagit fram ett nytt 

isoleringsmaterial som heter Aerowolle, det består av en tunn skiva mineralull som 

innehåller Aerogel. Aerogel är ett fast material med goda isolerande egenskaper. (Gör 

det själv, Framtidens Isolering) 

 

2.2.2 Borrhålslager 

Borrhålslager fungerar på samma sätt som en stor värmeväxlare, där sker värmeväxling 

mellan vätskan och marken/berget (Zinko & Gebremedhin, 2008). Långa rör placeras i 

djupt borrade hål i marken, 50-200 m ner, där tillåts varmt vatten cirkulera och värma 

upp marken och på så sätt ladda borrhålen. För att utvinna värmen sker förloppet 

omvänt, då cirkuleras kallt vatten som värms upp av marken runt om. (Sandborg, 2006) 

Den maximala laddningstemperaturen för berget är 80  ͦ C och urladdningstemperaturen 

är ännu lägre. (Edstedt & Nordell, 1994) Om ytterligare temperaturhöjning krävs kan en 

värmepump kopplas till systemet (Landergren & Skogsäter, 2011). Största kostnaden 

för borrhålslager är för själva borrningen (Jernkontorets energihandbok). 
 
Ska större mängder värme lagras kan borrhålslager vara ett alternativ (Sommarin & 

Arvidsson, 2012). En viktig aspekt när borrhålslager skall byggas är att göra dem stora, 

ju fler hål som borras desto mindre värmeförlust per hål. Om ett lager med en 

bergvolym på 100 000 m3 används kan det ge en urladdningseffekt på 2-4 MWh. 

(Sandborg, 2006) 
 

2.2.3 Ackumulatortank 

En av de vanligaste metoderna att lagra värme är att använda en ackumulatortank. 

Ackumulatortankar finns som två varianter, trycksatta eller trycklösa de trycksatta 

klarar temperaturer över 100  ͦ C medan de trycklösa klarar en maxtemperatur på 98  ͦC. 

(Zinko & Gebremedhin, 2008) Båda dessa är oftast byggda i betong eller stål med en 

välisolerad utsida för att minska värmeförlusterna (Mangold, 2007). 

Ackumulatortankar passar bäst när en mindre mängd värme skall lagras, exempelvis i 

hushåll eller fjärrvärmenät där investeringskostnaden är hög. Varmt och kallt vatten har 

olika densitet vilket leder till skiktning i fluiden, det varma vattnet med låg densitet 

lägger sig ovanpå det kalla vattnet. Om ackumulatortanken placeras vertikalt blir höjden 

stor relativt bottenarean, fördelen med det är att skiktningen mellan varmt och kallt 

vatten blir mer distinkt. Detta gör att värmelagret kan leverera primärvärme längre än 

om tanken hade placerats horisontellt.(Svensk fjärrvärme, 2008) 
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2.2.4 Akvifärer 

När grundvatten ansamlas i porös mark eller i bergformationer kallas det akvifärer eller 

grundvattenmagasin. Dessa är naturligt förekommande i hela världen. Vid användning 

av en akvifär placeras två brunnar ut. I den ena pumpas varmt vatten ned för att ladda 

akvifären och i den andra pumpas kallt grundvattnet upp som kan användas till kylning. 

För värmeuttag från akvifären sker förloppet omvänt. (Ögren, 2008) Värmelagring i en 

akvifär passar bäst vid låga temperaturer, 20-50  ͦ C (Zinko & Gebremedhin, 2008).  

I en akvifär finns energiförluster i form av värmeledning från lagret till 

omkringliggande mark och förluster i form av ytvatten som tränger in i lagret och kyler 

ner akvifären. (Ögren, 2008) Dessutom kan ytvattnet tvinga ut det befintliga uppvärmda 

vattnet om det råder atmosfärstryck i akvifären. Även grundvattenflödet bör vara lågt 

för att minimera värmeförluster. Vid en volym över 1 000 000 m3 kan 

värmeförlusternas inverkan på lagret begränsas. (Landergren & Skogsäter, 2011) 

Genom att använda en akvifär som värmelagring minimeras driftkostnaderna. Kravet på 

markförhållanden är en nackdel med akvifärer, det kräver noggranna undersökningar av 

marken innan användning. (Alpman, 2010) 

En markundersökning visade att det inte finns någon befintlig akvifär intill Bharat 

Forge Kilsta därför kommer inte denna metod att utredas vidare. 

 

2.3 Latent värme 

Latent värme innebär att värmeenergi lagras i ett medium som sedan genomgår en 

fasändring. Dessa material kallas PCM (Phase Change Materials). Det finns flera olika 

PCM, de vanligaste som används brukar delas in i organiska, oorganiska och eutektiska 

PCM. Vilken typ av PCM som ska användas beror på användningsområde samt 

arbetstemperatur. (Persson, 2015)  

Vid fasändring av ett ämne så krävs det antingen energi eller så utvinns energi. Energin 

lagras genom en energikrävande fasändring och frigörs vid övergång till ett mindre 

energikrävande tillstånd. Ett fasändringsmaterial kan växla mellan fastform, vätskeform 

och gas. Det finns ytterligare en fas, plasma, som ibland förekommer, men det nämns 

inte vidare i denna rapport. (Sundberg, 2006) 
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Figur 2. Olika fasövergångar. 
 

I Figur 2 ses de olika faserna ett ämne kan övergå till och vad respektive övergång 

kallas. Vid stelning krävs energi som sedan avges vid smältning igen. Kokning kräver 

energi som därefter avges vid kondensering. 

Vid val av PCM är det viktigt att tänka på vilken smälttemperatur som krävs, hur stor 

omvandlingsentalpi är samt kostnadsramen. Hänsyn bör även tas till materialets densitet 

samt brandrisken. Vanligast, vid energilagring, är att använda en övergång mellan fast-

flytande eftersom en övergång till gas ger en stor volymökning som kan vara svår att 

hantera.  (Olsson & Linder, 2009) 

Figur 3.  Olika grupper och indelningar av Fast-Flytande PCM (Persson, 2015). 
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I Figur 3 ses de två huvudgrupperna som PCM delas in i respektive de olika typer av 

ämnen som kan användas. De organiska PCM materialen kan delas in i två grupper 

paraffiner och icke-paraffiner. Det vanligaste organiska PCMen som används idag är 

paraffiner, vilka är oljebaserade. Smältpunkten beror på mängden kolatomer i 

kolkedjan, smältpunkten varierar mellan 2-80  ͦ C.  

För att ett material ska passa som energilager krävs det att det klarar många 

fasomvandlingscykler. Det kan liknas som i och urladdning av ett batteri. Ett organiskt 

PCM är mer kemisk stabilt och klarar därmed av fler fasomvandlingscykler. Dessutom 

har de organiska materialen inte problem med rost eller att de är toxiska vilket gör dem 

tillämpbara i byggnadsmaterial. Något som bör beaktas är dess höga brandrisk.  

De oorgansiska PCMen delas in i salt-/och vattenbaserade- samt övriga föreningar. De 

enda PCMen med smälttemperatur under 0  ͦ C är de salt-/och vattenbaserade, de är det 

material som är bäst ur kostnadssynpunkt. Smältpunkten för de salt- och vattenbaserade 

föreningarna varierar mellan 30 till -90  ͦ C medan de övriga föreningarnas 

fasomvandlingstemperatur ligger mellan 170-1000  ͦ C. (Persson, 2015) 

Oorganiska PCMens största problem är dekomposition (att det ej sker en fullständig 

fasomvandling) samt att de lätt underkyls. Detta kan förhindras med olika tillsatser, 

vilket ökar kostnaderna. De oorganiska PCMen kräver också speciella behållare då de 

lätt korroderar samt att de efter ett visst antal cykler kan ta upp eller förlora vätska. 

(Sundberg, 2006) 

 

  
Tabell 1. Egenskaper för olika PCM (Olsson & Linder, 2009). 

 

 

I Tabell 1 visas de olika PCMen och deras olika smälttemperatur, smältentalpi, 

konduktivitet, densitet och egenskaper. Genom att jämföra materialets egenskaper går 

det att avgöra vilken typ av PCM som passar en viss process. 
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Tabell 2. Olika tillverkare av PCM material (Persson, 2015). 

Företag Temperaturområde (°C)  Hemsida  

Rubitherm  -3 till 100  www.rubitherm.de  

Doerken  -22 till 28  www.doerken.de  

Teap  -50 till 78  www.teappcm.com  

Cristopia  -33 till 27  www.cristopia.com  

Mitshubishi 

Chemical  

9,5 till 118  www.mfc.co.jp  

Climator Sweden 

AB  

-18 till 70  www.climator.com  

Eps Ltd  -114 till 164  www.epsltd.co.uk  

PCM products  -100 till 885  www.pcmproducts.net  

 

I Tabell 2 visas olika tillverkare av PCM samt temperaturintervall för respektive 

material.  

 

PCM har lågt värmeledningstal, det gör att tiden för i och urladdning blir lång. För att 

öka värmeledningsförmågan, och därmed minska laddningstiden, har det gjorts försök 

att kombinera PCM med metallskum eftersom metall är känt för bra ledningsförmåga. 

(Gehlin & Nordman, 2012) 

 

2.3.1 PCM bollar 

En ny beprövad metod är PCM bollar. Då är fasändringsmaterialet inkapslat i en 

plastboll. Vilket PCM som används bestäms utifrån respektive användningsområde. 

Bollarna placeras i en tank likt en ackumulatortank där de lagrar värmeenergi genom att 

ändra fas, för att därefter avge denna energi igen vid en ny temperatur. De utformas i 

storlek och form utifrån dess användningsområde. Arbetstemperaturer får dock inte 

passera 100  ͦ C då plasten runt PCM inte håller för de höga temperaturerna. (Persson, 

2015) 

 

2.3.2 PCM stavar 

Det finns olika typer av PCM stavar beroende på vilket företag som tillverkar dessa. I 

detta fall har Swerodstavar undersökts. De består av ett stabilt, temperaturtåligt och 

diffusionstätt polypropenmaterial som bildar hermetiskt tillslutna behållare för PCM 

materialet. Det omslutande materialet har god ledningsförmåga för att kunna ge en 

effektiv energitransport. Stavarna innehåller olika PCM-material av Climsel-typ 

beroende på smälttemperatur, denna anpassas efter den temperatur processen ger vid 

uppladdning samt kräver vid urladdningen. Stavarna placeras i en liknande 

ackumulatortank tillsammans med vatten och bildar på så sätt en energilagringsenhet.  
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För en värmeutvinning på 300-400 kWh krävs en 5 m3 stor tank och 1000 

Swerodstavar, utvinningsmängden beror på vilken Climsel-typ som används. (Swerod) 

 

2.3.3 Saltlager 

  

Figur 4. Reaktorn med saltlösningen och kondensorn med vatten (Climate Well, 2014). 

Systemet består av två sammankopplade tankar, en reaktor som innehåller salt och en 

kondensor som innehåller vatten se Figur 4. Vid samma temperatur i reaktor och 

kondensor kommer vatten från kondensorn naturligt att binda till saltet i reaktorn. 

 

 

Figur 5. Saltlager med värmeutvinning genom att torka salt (Climate Well, 2014). 
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När värme tillsätts i reaktorn kommer vattenmolekylerna i saltlösningen förångas för att 

sedan kylas ner och kondensera i kondensorn medan saltet torkar i reaktorn, se Figur 5. 

Genom att skapa ett vakuum i systemet kan processen effektiviseras. Resultatet av 

processen blir en typ av värmepump som kan användas både till kylning och värmning 

genom värmeväxling av de båda tankarna.  

Kopplingen mellan tankarna förseglas noggrant så ingen ångtransport kan ske, då kan 

den termiska energin bevaras och användas när det finns behov för det. Denna process 

har inga förluster och energin kan lagras i princip hur länge som helst förutsatt att saltet 

hålls torrt. Saltlager blir som effektivast vid temperaturer över 100  ͦ C. (Climate well 

2008, refererad i Sommarin & Arvidsson, 2012; Persson, 2015; Climate Well, 2014) 

 

2.3.4 Smälta salt 

Värme kan även lagras genom att låta salt smälta, detta beror på att salt har mycket god 

värmekapacitet. För att det ska vara tillämpbart krävs en lägsta temperatur på 150  ͦ C. 

Det beror på att saltet stelnar vid lägre temperatur och kan på så sätt orsaka stopp och 

skador i processen. (Lindström & Winroth, 2012) Det är inte möjligt i processen på 

Bharat Forge Kilsta eftersom högsta temperaturen där är 80  ͦ C. Processen kommer 

därför inte utredas vidare i denna rapport.  

 

2.4 Kemisk värme 

När värme eller kyla lagras genom endoterma eller exoterma reaktioner kallas det 

kemisk värmelagring. Vid en endoterm reaktion lagras värme och vid en exoterm 

reaktion lagras kyla. Alla reaktioner kräver energi, denna energi frigörs i form av värme 

eller kyla när reaktionen reverseras. (Henriksson, 2015)  

Det sker vanligtvis via absorption eller adsorption. När ett ämne diffunderar in i ett 

annat kallas det absorption. Adsorption däremot innebär att ett gasformigt ämne eller ett 

ämne som finns löst i en vätska fastnar på ett annat ämnes yta. (Jernkontorets 

energihandbok) 

 

2.4.1 Kristallisation 

Värmelagring genom kristallisation är främst vanligt i mindre kroppsvärmare då 

värmemediet är dyrt. Dessa består av en genomskinlig vätska inuti en kudde som 

aktiveras genom en metallplatta inuti kudden. När metallplattan böjs frigörs kristaller 

från mikroskopiska sprickor i metallen vilket gör att saltet fälls ut. Detta startar 

reaktionen och vätskan bildar då kristaller av natriumacetatet och värmen frigörs. När 

värmekudden värms i vatten lagras värmen i vätskan. Därefter kyls påsen ner och 

kudden kan användas på nytt. En sådan process kallas endoterm, den kan alltså gå åt 

båda hållen och är därmed reversibel. (Illustrerad vetenskap, 2008) 
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2.4.2 Exoterma processer 

Det finns kemiska reaktioner som alstrar värme vid kontakt med luft. Denna process 

används enbart i mindre skala, som exempel i mindre handvärmare då värmemediet är 

dyrt. Dessa består av pulveriserat järn eller järnfilsspån, cellulosa, aktivt kol, salt, 

vermikulit (en mineral som expanderar vid uppvärmning) och vatten. När materialet 

kommer i kontakt med luften aktiveras värmen och järnet börjar korrodera, så länge 

korrosionsprocessen fortgår alstras värme. Detta är en exoterm process vilket betyder att 

reaktionen enbart kan gå åt ett håll, det kallas med ett annat ord irreversibel process. 

(Mölnlycke health care, 2012)  

 

2.5 Slutlig Jämförelse 

Enligt Xu et al. (2013) är lagring i form av Sensibelt värme den mest utvecklade 

metoden för långtidslagring/säsongslagring. De visar att lagring av energi i berg, mark 

och vatten är den mest rimliga metoden för storskalig värmelagring. Energilagring i 

vatten passar främst bostäder då den är begränsad vad gäller arbetstemperatur.  På 

senare tid har underjordslagring blivit en mer populär metod att lagra värme på. Det är 

mer kostnadseffektivt än en vattentank men noggranna undersökningar av de geologiska 

förhållandena är viktigt för att få bästa möjliga lagringsförutsättningar. 

Li (2015) har kommit fram till att material med hög termisk konduktivitet och hög 

värmekapacitet kan leda till snabb i- och urladdning av värme samt hög 

värmelagringskapacitet. Värmelagring genom latent värme är en mer attraktiv metod än 

sensibelt värme eftersom den har högre energilagringsdensitet och olika 

smälttemperaturer vilket kan leda till att de kan användas vid olika tillämpningar inom 

HVAC (värme, ventilation och luftkonditionering) områden. 

Park et al. (2014) påvisar genom en simulering av både ovan och underjordisk 

värmelagring att lagring under mark är att föredra. Till en början var värmeförlusterna 

för det underjordiska systemet stora men det jämnade snabbt ut sig. Värmelagringen 

ovan jord gav en mer konstant värmeförlust.  

Xu et al. (2013) beskriver i sin artikel för och nackdelar mellan de olika 

lagringssystemen. För säsongslagring av värmeenergi är sensibelt värme den mest 

pålitliga, det är även den mest miljövänliga och systemet är simpelt och enkelt att 

kontrollera. Nackdelen är dock den låga energidensiteten vilket gör att stora volymer 

krävs för att lagra större mängder värme. Det finns även problem med värmeförluster 

och urladdning. Kostnader för konstruktion är höga och det krävs geologiska 

utredningar.  

Latent värmelagring har högre energidensitet än sensibelt värme och den tillhandahåller 

värme vid en konstant temperatur. Nackdelar för denna metod är höga kostnader för 

lagringsmaterial, risk för korrosion och kristallisation, samt brist på termisk stabilitet.  

Den kemiska värmelagringen har fördelen att värmeförlusterna är försumbara och att 

energidensiteten är mycket hög. Nackdelarna är dock att det är dåliga egenskaper för 

värme- och masstransport, lagringskostnaderna är mycket höga och det är en osäker 

återanvändningscykel. 
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Tabell 3. Kapacitet, effekt och kostnad för de olika metoderna (Jernkontoret). 

Värmelagringssystem Kapacitet Effektivitet Kostnad 

Sensibel värmelagring 10 - 20 

kWh/ton 

50 - 90% 10 - 100 kr/kWh 

Latent värmelagring Upp till 100 

kWh/m3 

75 - 90% 100 - 500 kr/kWh 

Kemisk värmelagring Upp till 250 

kWh/m3 

75 - 100% 80 - 1000 kr/kWh 

 

Ur Tabell 3 syns det att den sensibla värmen är billigast men den har även lägst 

kapacitet och effektivitet.   

  

3 Befintliga system i Sverige 

3.1 Bergrum  

I Lyckebo, utanför Uppsala, finns ett berglager som byggdes på 1980-talet och som har 

används till säsongslager av värme från solfångare. Som värmekälla användes ett drygt 

4300 m2 stort fält med plana solfångare. Bergrummet är nästan 100 000 m3 stort och är 

beläget drygt 30m ner i marken. Från 1983 fram till 1997 har lagret försörjt runt 500 

bostäder med värme under året. (Claesson et al., 1993) Anläggningen togs ur drift 1997 

då det krävdes en stor återinvestering av solfångare och värmeväxlare på grund av 

mycket skadegörelse (Åsberg, 2011).  

Figur 6. Lyckebo bergrum utanför Uppsala (Sandborg, 2006). 

 

Bergrummet har formen av en badring med en kärna av berg, se Figur 6. Ytterdiametern 

är ca 75 meter, rumbredden är 18 meter och höjden cirka 30 meter där taket ligger 30 

meter under marknivån. Grundvattennivån är belägen 20 meter ovanför bergrummets 

tak. Transporttunnlarna går i spiraler runt bergrummet ända upp till marknivå.  
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Lagringstemperaturen varierar mellan 60-90  ͦ C i det översta lagret och runt 40-60  ͦ C i 

det undre. Totalt sett inklusive förluster har lagret en kapacitet på nästan 5500 MWh per 

år. Bergets värmekapacitet sattes till 2,16 J/kg*K och dess värmeledningsförmåga till 

3,1 W/m*K. Vid mätningar konstaterades att värmeförlusterna för energilagret var 

betydligt högre i verkligheten än vad som tidigare hade beräknats genom simuleringar. 

Mätningarna visade att förlusterna var mellan 50-100 % högre än simulerat. Förlusterna 

avtog även långsammare med tiden än beräknat. Detta berodde främst på att det inte 

fanns någonstans för vattnet att ta vägen när det expanderade. Detta gjorde att det övre 

lagret med varmvatten läckte ut i grundvattnet som sedan ersattes med sex gradigt 

grundvatten som kylde ner hela bergrummet.(Sandborg, 2006) 

 

3.2 Akvifär 

Sommaren 2009 invigdes världens största akvifär för energilagring på Arlanda flygplats 

i Brunkebergsåsen utanför Stockholm. Flygplatsen förbrukar lika mycket energi som en 

mindre svensk stad. Akvifären används för att kyla lokalerna under sommaren och till 

att värma dem under vintern. (Swedavia) 

Akvifären är cirka 24 meter djup och en kilometer bred. Den innehåller en blandning av 

vatten, sand, sten och grus vilket gör att energi kan lagras bättre jämfört med om lagret 

bara enbart bestått av vatten.  (Lundell, 2009) 

Figur 7. Vertikal skiktning av akvifär. (Berglund & Persson, 2010) 

 

I Figur 7 visas en akvifär med vertikal skiktning, samma typ som används på Arlanda.  

Oftast är akvifärer grunda, 5-20 meter, detta gör att horisontell skiktning inte är möjligt, 

därför pumpas vatten ut i varsin ände istället vilket skapar en vertikal skiktning. 

Eftersom varmt och kallt vatten har olika densitet och viskositet kommer skiktet att luta, 

detta ger dock en större kontaktyta för värmetransport mellan de olika skikten. Denna 

lutning kan minskas genom att hålla temperaturdifferensen mellan skikten låg. 

(Berglund & Persson, 2010) 
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3.3 Borrhålslager 

I Luleå finns ett öppet borrhålslager som sommartid laddas med fjärrvärme från ett 

kraftvärmeverk för att under vintern kunna försörja bostäder med värme. Lagret 

byggdes på 1980-talet och har varit i drift sedan 1983. Totalt finns det 120 stycken 

borrhål som vartdera är 65 meter djupt, de första fem metrarna är jord och resterande 60 

meter är gnejs- och granitberggrund. Volymen på berglagret är hela 120 000 m3. (SGI, 

1990 refererad i Sandborg, 2006) 

 

 

Figur 8. Ett tvärsnitt av ett borrhål (Yang et al. 2009). 

 

Borrhålen har en ytterdiameter på 150 mm och inuti dem ligger ett centralt rör hela 

vägen ner till botten. I röret transporteras det varma vattnet som laddar hålen. 

Temperaturen på det cirkulerande vattnet varierar mellan 35 och 75  ͦ C, högsta testade 

temperatur är 80  ͦ C. För att utvinna värmen leds kallt vatten ner i direkt kontakt med 

berget som då värmer upp det kalla vattnet. Det fungerar då som en typ av 

värmeväxlare. Till systemet har två värmepumpar på 200 kW var kopplats för att höja 

sluttemperaturen ytterligare. (SIG, 1990 refererad i Sandborg, 2006) Detta visas mer 

tydligt i Figur 8. 
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3.4 Ackumulatortank 

En 2000 m3 stor trycklös ackumulatortank installerades år 2000 på Lyckeverket i 

Arvika. Denna är isolerad med 600 mm mineralull och är 42m hög. Enligt Kjellman1 

ger tanken totalt 20 MW på knappt fem timmar när den är fulladdad. Tillverknings- och 

installationskostnaderna på en sådan ackumulatortank ligger runt 5,5-6 miljoner svenska 

kronor enligt Avesta värmeprodukter AB.  

 

 

Figur 9. En av Avesta värmeprodukter ABs ackumulatortankar. (Avestas 

värmeprodukter AB) 

 

I Figur 9 visas en isolerad ackumulatortank av samma typ som är installerad på 

Lyckeverket i Arvika. 

                                                 
1 Henrik Kjellman anställd på Arvika Gjuteri, mailkontakt 22 mars 2016. 
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4 Metod 

Examensarbetets mål var att med en litteraturstudie översiktligt redogöra 

lagringsmetoderna samt de olika systemen utifrån effektivitet, kostnad och 

lagringskapacitet för det verkliga fallet. Utifrån simulering och reglering av bergrum 

och ackumulatortankar jämföra lagringskapacitet och investeringskostnader för att 

utreda vilket system som passar bäst för en större industri som Bharat Forge Kilsta. 

Värmeförlusterna för de olika systemen varierar med tiden och beror på olika faktorer 

som isoleringstjocklek, temperatur samt förhållanden i och runt behållaren. 

Värmebehovet skall regleras mot produktionen av energi för att undersöka hur 

energilagret skall fungera. För att utföra de komplicerade beräkningarna används 

beräkningsverktyg som COMSOL multiphysics och MATLABs Simulink. COMSOL är 

ett simuleringsprogram som simulerar olika fall antingen stationärt eller transient. 

Simulink är en modul i MATLAB där olika typer av reglering kan utföras, olika block 

med inmatade ekvationer kopplas samman till ett slutet och återkopplande system.  

Utifrån en livscykelkostnad kan återbetalningstiden beräknas för investering av de olika 

systemen. Om återbetalningstiden är lång kommer en investering inte bli lönsam. 

OEE, Overall Equipment Effectiveness, på svenska TAK, 

Tillgänglighet/Anläggningsutnytjande/Kvalitetsutbyte, som är ett mått på hur effektiv 

processen är. Data från företaget kan valideras genom att beräkna produktionstiden, 

utan driftstopp, totalt sett över en viss tid. I denna studie finns data för produktion över 

11 dagar. År 2015 var OEE 58 % för ugnen hos Bharat Forge Kilsta enligt Öberg2. 

 

4.1 Det verkliga systemet 

Ugnen är indelad i sex olika zoner, varje zon kan ha en maxtemperatur på ca 75-80  ͦ C 

beroende på produktion. Maximala energin som ugnen kan avge under en timme är 

beräknat till 2,9 MWh vid ett flöde på 17,7 liter per sekund och en temperaturdifferens 

på 40  ͦ C.  För att beräkna lagrets kapacitet utifrån ett dimensionerande fall används den 

lägre temperaturdifferensen på 35  ͦ C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Anders Öberg anställd på Bharat Forge Kilsta Kilsta, telefonkontakt 14 april 2016. 
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Figur 10. Schema över nuvarande systemet. 

 

I Figur 10 visas det befintliga systemet på Bharat Forge Kilsta. Ugnens olika zoner, 

värmeväxlaren mot industrikylan samt värmeväxlaren mot värmesystemet och 

fjärrvärmen. Efter värmeväxlaren, där värmesystemet går in i VÅV16000 kommer 

energilagret att placeras. 

I processen förs en metallpåle in i ugnen, denna skall passera alla sex zoner innan den 

slutligen skall formas. Skulle problem uppstå eller en produktionsförändring så stängs 

ugnen av och metallpålen backas tillbaka till föregående zon.  

Värmen som avges vid processen förs vidare till VVX VÅV16000 där värmen 

värmeväxlas mot det 40 gradiga returvattnet som kommer i retur från värmesystemet. 

När returvattnet värmts upp förs det tillbaka till värmesystemet. Om det är driftproblem 

i processen köps fjärrvärme in från Karlskoga Energi & Miljö. Fjärrvärmen 

värmeväxlas med värmesystemet som är ett slutet system. Det 75-80 gradiga vattnet 

från ugnen värmeväxlas mot värmesystemets returvatten och leds därefter tillbaka till 

VVX kyla där industrikylan kyler ner returvattnet ytterligare för att kunna ledas tillbaka 

till ugnen för att kyla processen. 

 

4.2 COMSOL Multiphysics 

Datorprogrammet COMSOL Multiphysics användes för att simulera värmeförluster för 

bergrumslager och ackumulatortank för att därefter kunna jämföra dessa med avseende 

på kostnader och effektivitet. Programmet bygger på finita elementmetoden och kan 

modelleras både stationärt och transient. Det löser kopplade partiella 

differentialekvationer numeriskt, antingen i en, två eller tre dimensioner.  COMSOL 

används för att kunna simulera och beräkna modeller inom värmetransport, 

hållfastighet, kemiteknik och så vidare.  
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Först bygger användaren upp geometrin utifrån det verkliga fallet, sedan väljs 

materialspecifika parametrar för att därefter dela in modellen i olika domäner och ange 

olika randvillkor utifrån verkligheten.  

Det finns flera applikationsområden i COMSOL, modulen Isothermal Heat Transfer 

beräknar värmetransport vid antingen laminärt eller turbulent flöde, modulen passar bäst 

för simulering av värmelager. Vissa antaganden och förenklingar kommer göras då 

verkligheten är allt för komplex för att kunna simuleras exakt.  

I COMSOL skapas ett beräkningsnät, en så kallad mesh som används för att beräkna 

och simulera modeller. Detta beräkningsnät kan ställas in manuellt, olika täthet ger 

olika noggrannhet i beräkning samt beräkningstid. Finare rutnät ger fler mätpunkter och 

mindre avstånd mellan dem, det ger ett mer exakt resultat däremot blir modellen mer 

beräkningstung. 

 

4.3 Beskrivning av de olika systemen 

4.3.1 Tankar 

På området finns fyra tankar som tidigare har används till att lagra grafitvatten och 

spillolja, dessa skulle kunna fungera som energilager i form av ackumulatortankar. Det 

skulle dock krävas en sanering av alla tankarna för att kunna använda dem som 

värmelager. 

 

Figur 11. Plåtskjul och utomhustanken.  

 

Tankarna är belägna i en egen byggnad cirka 100m ifrån huvudbyggnaden. Tre av 

tankarna är placerade inomhus i ett oisolerat plåtskjul. Två av dem är 90m3 och en på 

40m3. Den största tanken på 200 m3 är placerad i direkt anslutning till plåtskjulet på 

utsidan. Detta visas i Figur 11. 
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200 m3 tanken som var placerad utomhus är isolerad med 100 mm mineralull omslutet 

av ett tunt plåthölje, även tanken på 40 m3 är uppbyggd på samma sätt. De två 90 m3 

tankarna är inte isolerade utan enbart uppbyggda av ett skal i plåt. Dessa är även öppna i 

toppen och skulle behöva förslutas till ett slutet system om de skall användas som 

energilager. Alla tankarna är sedan tidigare ihopkopplade så det nya rörsystemet skulle 

installeras på ett liknade sätt. I Figur 12-14 visas respektive tank och dess uppbyggnad. 

 

 

Figur 12. Beskrivning av 200 m3 tank. 

 

Figur 12 visar 200 m3 tanken och dess uppbyggnad i COMSOL, den är först isolerad 

med 100 mm mineralull och därefter tilläggsisolerad med 100mm polyuretan. Axlarna 

är markerade i meter. Inloppet av vatten sker upptill och uttaget nertill. Bilden visar 

tanken i genomskärning, den är axisymmetrisk runt z-axeln. Alla tankar är modellerade 

på samma sätt.  
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Figur 13. 90 m3 tanken. 

I Figur 13 syns de båda 90 m3 tankarnas uppbyggnad i COMSOL, de är tilläggsisolerde 

med 100mm polyuretan. Axlarna är graderade i meter.  

 
Figur 14. Beskrivning av 40 m3 tank. 
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Uppbyggnaden av tanken på 40 m3 i COMSOL modellen ses i Figur 14. Där axlarna är 

graderade i meter. Den är isolerad med 100mm mineralull från innan och 

tilläggsisoleras inte. 

 

 
Figur 15. 200m3 tanken och dess domäner samt randvillkor. 

 

Domäner och randvillkor för de fyra tankarna ändrades inte mellan modellerna i 

COMSOL. I Figur 15 syns domäner och randvillkor för 200 m3 tanken, dessa är samma 

för alla tankar. Den gråa texten anger de valda domänerna och den svarta texten 

mostavarar randvillkoren. Axlarna är markerade i meter.  

Tankarna på 40m3 och 200 m3 är båda isolerade med 100 mm mineralull. 

Utomhustanken på 200 m3 antas behöva en tilläggsisolering för att klara 

utomhusförhållandena, simuleringen utreder om extra isolering krävs. En beräkning 

utreder hur stor kostnadsbesparing en tilläggsisolering kan göra om förlusterna ersattes 

med inköpt fjärrvärme. Tankarna på 90 m3 är oisolerade och kommer att isoleras för att 

förhindra större värmeförluster. För att tilläggsisoleringen inte ska bli för kostsam då 

tankarna redan är installerade på plats, kommer tilläggsisoleringen göras med 

polyuretan som är ett högisolerande material som kan sprutas direkt på tankarna. 
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Figur 16. Flödesschemat för de befintliga tankarna. 

 

I Figur 16 visas flödesschemat när tankarna är kopplade till det befintliga systemet. För 

att systemet ska uppnå högsta möjliga effektivitet placeras tankarna i serie. Om tankarna 

placeras i serie kan den första tanken hålla en högre temperatur än den sista och då 

kunna leverera primärvärme längre. Uttaget av varmvatten kommer att ske ur första 

tanken. Börtemperaturen i lokalerna regleras med hjälp av en shunt som blandar i kallt 

returvatten vid behov. När det sker ett uttag från lagret kommer systemet gå baklänges 

och returvatten tas in tillbaka i sista tanken.  

 

4.3.2 Bergrum 

På industriområdet, cirka 100 meter från huvudbyggnaden och 50 meter in i berget, 

finns ett oljelager. Bergrummet har under 50-talet och fram till år 2000 används för att 

lagra eldningsolja 3 (EO3) som är en tjockare typ av förbränningsolja. Totalt består 

bergrummet av fyra olika ”rum” i berget där två utav dem är på 3000m3, en på 4000m3 

och det minsta på 400m3.  

Av de fyra bergrummen skulle enbart de tre största användas som lager. De är placerade 

knappt 30 meter ner i marken och parallellt bredvid varandra. Väggarna i respektive 

bergrum består av råa bergväggar, de är inte beklädda med någon typ av plåt eller 

liknande. Rummen är helt tömda på olja då de togs ur bruk men inte sanerade då olja 

fortfarande sipprar ut genom sprickor i berget. 
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Figur 17. Ritning på berget och bergrummen. 

 

Figur 17 visar bergrummens geometri och placering i berget. Ingången till berget visas 

längst ner i mitten av bilden. 

 

 

Figur 18. Ingången till berget. 
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I Figur 18 visas entrén till berget, ingångstunneln är cirka 50 meter lång. På bilden syns 

även bergets råa bergväggar, själva bergrummen ser ut på samma sätt.  

 

 

Figur 19. Genomskärning av ett av bergrummen. 

 

Ritningen i Figur 19 visar genomskärningen av oljelagret som skulle kunna användas 

som bergsrumlager. Det nuvarande pumpsystemet samt mått och höjdskillnader syns i 

figuren.  

 

 

Figur 20. Överblick över bergrumsmodellen i COMSOL. 
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I Figur 20 visas bergrummets domäner som den grå texten och randvillkor som svart 

text. Axlarna är  graderade i meter. Den röda transparenta kuben runt bergrummet 

motsvarar berget två meter runt om eftersom modellen måste begränsas och förenklas 

för att kunna konvergera. En konstant temperatur valdes till åtta grader i ytterkant där 

berget antas övergå till konstant temperatur. 

 

Figur 21. Flödesschema över bergrum. 

 

I Figur 21 visas ett flödesschema på installationen av bergrummen till det befintliga 

systemet. De kopplas i serie för att kunna leverera primärvärme längre. Systemet 

fungerar på samma sätt som tankarna tillskillnad från en extra värmeväxlare för att göra 

bergrummet till ett slutet system, eftersom sanderingen inte är helt fullständig kommer 

det finnas oljerester kvar som inte får komma in i det befintliga värmesystemet.  
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4.4 Förutsättning för simulering 

En modell över värmeförlusterna simulerades i COMSOL för att beräkna vilken metod 

som är effektivast i förhållande till investeringskostnaderna. Därefter vägs 

värmeförluster, lagringskapacitet och investeringskostnad mot varandra för att kunna ta 

fram den effektivaste lagringsmetoden för detta fall. 

 

Pr*GrRa         (1) 

 

Rayleigh ekvationen som visas i (1) användes för att beräkna om flödet i systemet var 

laminärt eller turbulent, utifrån det kunde rätt modul tillämpas i COMSOL. 

COMSOLmodellen var transient med en beräkningstid på sex timmar med mätning 

varje tionde sekund.  Totalt blev det 21 600 mätningar. Geometrin byggdes utifrån 

systemens verkliga mått. Ett inlopp placerades i systemens övre del och ett utlopp i dess 

nedre del. Inflödet av vatten beräknades ske första timmen och utflödet under den sista 

timmen. Tillflödet och utflödet modellerades med inställningen Pulse i COMSOL. I 

Pulse anges tiden då respektive puls ska aktiveras. Ekvationen för Pulse matas in i 

randvillkoret för inflödet respektive utflödet för att koppla samman dem.  

En Line Integration användes på ytterväggen på tankarna vid simuleringen för att 

illustrera värmeförlusterna till omgivningen. Förlusterna för varje tionde sekund över 

sex timmar beräknades av COMSOL för de olika årstidsfallen för att se hur de 

förändras. Även olika meshtätheter testades med avseende på värmeförluster för att 

undersöka meshens betydelse för resultatet.  

För att jämföra värmeförlusterna mellan systemen simulerades en förenklad geometri 

motsvarande en tank med samma randvillkor som den verkliga modellen. Den nya 

modellen jämfördes sedan med samma geometri men med bergrummets randvillkor. 

Resultatet av undersökningen användes för att jämföra och kontrollera de beräknade 

resultaten. 

För att kontrollera att resultatet var rimligt användes en Surface Average som beräknade 

temperaturen på ytan. Om ytans temperatur på utsidan ligger nära utetemperaturen visar 

det att värmeförlusterna är små och isoleringen fyller sin funktion. Skulle fallet vara 

omvänt bör isoleringen kontrolleras, om isoleringen verkar vara tillräcklig kan modellen 

behöva undersökas.  
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4.5 Ekvationer i COMSOL 

De ekvationer som COMSOL löser presenteras nedan. Dessa är hämtade ur COMSOL 

dokumentationen. 

4.5.1 Ekvationer kopplade till Navier-Stoke. 

Fluid Properties 

 

      Fuupluu
t

u T





     (2) 

  0 u          (3) 

 

 

Fluid properties är en förinställd domän av COMSOL.  I (2) och (3) beskriver Navier-

Stokes ekvation för bevarande av rörelsemängd samt kontinuitetsekvationen för 

bevarande av massa. Denna domän tilldelas fluiden både för tankarna och bergrummet. 

 

Wall 

 

0u           (4) 

 

Insidan av tanken gavs randvillkoret ”Wall” för att ange tankens väggar mot vattnet. I 

(4) får väggen villkoret no slip. Villkoret visar att hastigheten är noll på randen. 

 

Inlet 
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I (5) visar ekvationen att inflödet är av laminär karaktär. Detta villkor gäller för både 

tankar och bergrum. Vänster led beskriver Navier-Stokes ekvation med avseende på 

ingångslängden. Höger led beskriver ingångstrycket normalt mot ytan. 
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Vid inloppet till tankarna och bergrummet anges ett massflöde, denna är kopplad till 

”Pulse” som anger att tillflödet sker konstant under den första timmen och att utflödet är 

konstant under den sista timmen detta visas i (6). Del 1 representerar pulsen för den 

första timmen och del 2 pulsen för den sista timmen.   

 

Outlet 

 

    npnuupl
T

0
ˆ        (7) 

 

 

 

Randvillkoret ”Outlet” markeras vid utloppet där trycket sattes till 0. Även ”Suppress 

backflow” markerades för att undvika att flödet rör sig tillbaka in i domänen genom 

gränsen. Detta visas i (7). 

 

4.5.2 Energiekvationer i COMSOL 

Volume Force 

 

gconstrhoFz *_         (8) 

 

Densitetskillnader i fluiden gör att det blir cirkulation i fluiden, detta ger upphov till 

buoyancy krafter som i COMSOL anges som volymkrafter. Dessa lades in i modellen 

som ”Volume force” i fluiddomänen. Detta villkor aktiverar F i Navier-Stokes ekvation 

i (1). I (8) anges F som volymkraften i z-led, eftersom den enda påverkande kraften är 

tyngdkraften som verkar i z-riktningen. 

 

Heat Transfer in Fluids 
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För att simulera hur värmen rör sig i fluiden tilldelades fluiddomänen detta villkor. 

Värmetransporten i fluiden beskrivs i (9). Första termen är förändring av energi över tid, 

andra termen beskriver den konvektiva transporten och tredje termen representerar 

konduktiva transporten. I (10) beskrivs Fouriers lag om värmeledning. 

 

Thermal Insulation 

 

0 qn          (11) 

 

Bottendelen på alla tankar tilldelades randvillkoret ”Thermal insulation” då de antogs 

vara nästan helt isolerade mot marken eftersom det enbart finns små värmeförluster som 

kunde försummas. I (11) visas att den konduktiva värmetransporten normalt mot yta är 

noll. 

 

Outflow 

 

0 qn          (12) 

 

(12) anger att konduktiva värmetransporten är noll vinkelrätt mot randen. 

          

Temperature 

 

0TT            (13) 

 

(13) anger att randen har en konstant eller varierande temperatur. Inloppet tilldelades 

villkoret ”Temperature” för att ange tillflödets temperatur. Även yttersta randen på det  

yttre rätblocket runt bergrummet tilldelades en konstant temperatur på åtta grader då 

temperaturen antas vara konstant två meter ifrån bergrummets vägg. 

 

Heat transfer in Solids 
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Tankarnas och bergrummets yttre sida tilldelades detta villkor eftersom det sker 

värmetransport genom väggarna mot omgivningen. I (14) är första termen ändring av 

energi över tid och term två beskriver konduktiva transporten i soliden. 

 

Diffuse Surface  

 

 44 TTqn amb          (15) 

 

Yttersidan på tanken fick detta villkor för att modellen skulle ta med strålning från 

omgivningen i beräkningarna. I (15) beräknas strålningen vinkelrätt mot ytan, där  är 

emissionskoefficienten för ytan,  är Stefan-Boltzmann’s konstant som är 5,67 *10-8 

W/m2, Tamb är omgivningens temperatur i Kelvin och T är ytans temperatur.  

 

Heat Flux 

 

 TThq ext 0         (16) 

 

 extAair TpLhh ,,         (17) 

 

Detta villkor angavs på utsidan av tanken för att modellen skulle simulera konvektionen 

på ytan. Med (16) beräknas energin som avges från tanken.  Där h är 

värmeöverföringskoefficienten som beräknas i (17) med avseende på fluid, längd på 

väggen, absolut tryck samt yttre temperatur. Här gjordes flera simuleringar med olika 

yttertemperatur för att motsvara olika årstider.  

 

4.6 Kostnader - Livscykelkostnad 

En livscykelkostnad (LCC) kommer att göras för investerings- och lagringskostnaden 

för att beräkna de olika systemens återbetalningstid(payoff). Från simuleringar och data 

från företaget, samt information ur litteraturstudien kommer beräkningar göras för att 

avgöra vilken typ av värmelagring som passar i en större industri kostnadsmässigt. De 

olika lagringslängderna som berörs är; årslagring, helglagring, dygnslagring eller 

timlagring, för respektive metod.  

Kostnaden för inköpt fjärrvärme är 700 kr per MWh. Totalt köper Bharat Forge Kilsta 

idag cirka 4 300 MWh per år baserat på 2015 års statistik. Det ger en årskostnad på 

cirka 3 MSEK. Regleringen kommer att svara på hur mycket fjärrvärme som kan antas 

bli ersatt från energilagret. 
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Tabell 4. Kostnader för de olika systemen. 

 Befintliga tankar Bergrum 

Sanering 200 kkr 3 MSEK 

Isolering 150 kkr - 

Rördragning 1,6 MSEK 2 MSEK  

Dysor 50 kkr 30 kkr 

Pumpar 50 kkr 50 kkr 

Värmeväxlare - 200 kkr 

Total kostnad 2,1 MSEK 5,3 MSEK 

 

Saneringen för bergrummen samt rördragningen för dem och de befintliga tankarna står 

för största kostnaden. Summeringen av alla investeringar som krävs för de befintliga 

systemen är redovisade i Tabell 4.  

Arbetet för installation av dysor, pumpar och värmeväxlare är grovt medräknat. 

Installation innefattar kostnad för material som dysor, värmeväxlare och pumpar samt 

grovt uppskattad kostnad för installation. Kostnaden för sanering, rördragning och 

isolering är inklusive arbete och material. 

Jonsson3 på Lumax AB har gjort ett kostnadsförslag på sanering av bergrummen. Det 

kvävs omfattande arbete och besiktning av bergrummet innan arbetet kan börja. 

Arbetsförhållandena skall vara bra och det skall vara säkert att vistas i bergrummet. 

Lumax AB är ett företag som ägnar sig åt saneringslösningar i olika typer av bergrum 

och oljelager. De har uppskattat en ungefärlig kostnad på sanering av de befintliga 

bergrummen. Med sanering menas att vattenytan kommer skimmas på oljerester, väggar 

och golv kommer inte att helsaneras då kostnaden blir för hög.  

Om tillflödet av grundvatten är för stort kan även bergssprickor behöva tätas med 

sprutbetong. Enligt ritningar ligger bergrummet drygt 10 m under grundvattenytan 

vilket är kritiskt då trycket från grundvattnet är stort. Om grundvattenflödet är stort 

kommer ett tillflöde med kallt vatten att kyla ner värmelagret vilket ger stora 

värmeförluster. Det är dock omöjligt att skatta tillflödet av grundvatten då sprickornas 

area är okänd. Detta har inte undersökts vidare i rapporten på grund av omfattande 

undersökningar och mätningar.  

Ragnsells var på plats och utvärderade de befintliga tankarna och tog fram en budet för 

saneringen.  Enligt Johansson4 innefattar budgetofferten uttag av grafitvattenrester, 

avfettning av ytor samt omhändertagande av den intorkade spilloljan uppskattad till 100 

m3. 

Företaget Polyterm utför sprayisolering med materialet Polyuretan också kallat PUR, 

det är ett material som passar utmärkt som isolering till följd av goda isolerande  

egenskaper, låg vikt samt styrka och stabilitet. Till skillnad från mineralull, som är ett 

av de vanligare isoleringsmaterialen, klarar Polyuretan av fukt vilket är viktigt i denna  

                                                 
3 Jan Jonsson VD Lumax AB, mailkontakt 24 februari 2016. 
4 Ander Johansson Teamledare Ragnsells, mailkontakt 22 april 2016. 
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studie. Värmeledningstalet på 0,02-0,025 W/m*K är lägre än mineralullens 0,04 

W/m*K (Renström & Berghel, 2011). Densiteten är cirka 40 kg/m3. (Polyterm AB) 

Olsson5 på Polyterm AB har lagt fram ett kostnadsförslag för isolering av de befintliga 

tankarna. Kostnaden för 100 mm sprayisolering på två 90 m3 tankar och en på 200 m3 är 

beräknad inklusive arbete.  

Enligt Wikells Byggberäkningar AB (2009) skulle priset på rördragning, med rostfri 

takförlagd handelstub inklusive isolering , vara 4500 kr per meter med arbete inräknat. 

Rördragningen avser en dubbel längd på 150 meter från de befintliga tankarna in till 

lokalen. För bergrummen är sträckan lite längre eftersom de ligger 50 meter in i berget, 

rörläggningen är beräknad på en dubbel längd av 200 meter. Kostnader för rörkrökar 

och dylikt är grovt medräknade. Befintlig kulvert för rördragning finns att tillgå. 

För att inte störa skiktningen, främst i ackumulatortankarna, används dysor som sprider 

ut det inkommande flödet. Kostnaden på dessa beror på flödet, den vinkel som behövs 

på spridningen samt mängden dysor som krävs. I detta projekt antas det behövas två 

dysor till varje tank för att inte störa skiktningen. I bergrummen antas enbart en större 

dysa per bergrum behövas. De mindre kostar enligt Laith6 på Hansa Engineering 

omkring 3500 kr styck och de större 5600 kr styck.  

I det nya systemet krävs en pump till de nya rörsträckorna, dessa är dimensionerade 

utifrån det aktuella flödet av företaget Armatec. Det krävs kraftiga pumpar för att 

vattnet skall kunna pumpas upp ovan mark. Pumparna kostar enligt Armatec 26 000 kr 

styck.  

Om bergrummen skall användas krävs det en ny installation av en värmeväxlare för 

bergrummen för att göra systemen slutna. Detta krävs för att det inte ska bli 

överspolning på grund av övertryck då rummen är placerade långt ner i förhållande till 

ugnen som överskottsvärmen kommer ifrån. Armatec har dimensionerat två olika 

värmeväxlare där båda har en med kapacitet för ett flöde på 17,7 l/s. Den ena 

värmeväxlaren klarar en tilloppstemperatur på 80  ͦ C vilket ger en retur på 50  ͦ C medan 

den andra ger 75  ͦ C och en retur på på 40  ͦ C. Kostnaden för dessa är 95 000 kr styck 

enligt Mucic7. Till tankarna krävs ingen ny värmeväxlare.  

Det utreds även om en nybyggnation av en ny ackumulatortank skulle kunna vara 

lönsamt. Tanken skulle placeras utanför lokalen i nära anslutning till värmeväxlaren vid 

ugnen. På detta sätt kan den långa rördragningen samt saneringen av de befintliga 

tankarna undvikas.  

 

4.7 Antagande och Förenklingar 

Tankarna som är placerade inomhus beräknades enbart ha värmeförluster i form av 

konvektion medan tanken utomhus hade förluster i form av både strålning och 

konvektion. Alla tankar är placerade direkt på marken eftersom värmeförlusterna till  

                                                 
5 Hans-Åke Olsson anställd Polyterm AB, mailkontakt 23 februari 2016. 

6 Samir Laith anställd på Hansa engineering, telefonkontakt 3 mars 2016.  

7Jasmina Mucic anställd på Armatec, mailkontakt 7 april 2016. 
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marken är små kan de försummas, markytan på tankarna antas därför vara helt isolerad i 

modellen. 

För att kunna avgöra om en laminär eller turbulent modell skall användas beräknades 

Rayleighs tal, om Ra > 109 så antas flödet ha turbulent karaktär. I både tankar och 

bergrum beräknades flödet till turbulent. 

Både strålning och konvektion tas hänsyn till vid beräkning av värmeförluster från 

tankarna användes. För att beräkna de konvektiva förlusterna krävs h som är 

värmeöverföringskoefficienten, som är en funktion av utetemperatur, tryck och vind 

Denna angavs som en variabel i COMSOL och beräknas då utifrån väggens längd, 

absoluta tryck och en angiven utetemperatur. Strålningsförlusterna beror på omgivande 

ytors temperatur som också är svårt att ange på grund av stora variationer. En 

medeltemperatur för respektive årstid, för omgivande ytor, användes. 

Emissionskoefficienten för ytan antogs till 0,8 som ett rimligt medelvärde jämfört med 

andra liknande material. 

Formen på respektive bergrum varierade, de två mindre bergrummen på 3000 m3 var 

nästintill symmetriska medan det större bergrummet på 4000 m3 hade en annan 

geometrisk form. Ingen av de tre bergrummen hade formen av ett exakt rätblock vilket 

gjorde geometrin i COMSOL komplicerad. Modellen förenklades därför till ett rätblock, 

se Figur 17. Storleken på bergrummen antas ha ett linjärt samband av förluster så enbart 

det mindre bergrummet simulerades i COMSOL. Det större bergrummets 

värmeförluster beräknades därefter i förhållande till volymen, det sparade mycket 

beräkningstid och resultatet ansågs vara godtagbart. För att begränsa omgivande berg 

lades ett rätblock till två meter runt hela bergrummet med egenskaper för berg. Den 

genomsnittliga marktemperaturen i Sverige ligger runt åtta grader, därför tilldelades 

ytterkanten av rätblocket villkoret Temperture, se (13), med en åtta gradig konstant 

temperatur (SMHI). Eftersom bergrummet avger värme kommer berget runt om att 

värmas upp. Temperaturen avtar linjärt med avståndet från bergrummet, därför antogs 

två meter vara en rimlig uppskattning där temperaturen övergår till konstant. 

 

4.8 Simulering Simulink 

För att reglera hur värmen skulle fördelas i systemet användes en modul i MATLAB 

som heter Simulink. Modellen jämförde värmeproduktionen mot värmebehovet i 

lokalerna, vid ett överskott av värme skulle denna lagras i ett värmelager. Om det 

istället var underskott på värme till lokalerna skulle värme från lagret tillföras, om inte 

heller den värmen var tillräcklig så köps fjärrvärme in från Karlskoga Energi & Miljö. 

Temperaturen från fjärrvärmen är alltid tillräcklig och det finns alltid fjärrvärme att 

tillgå.  

Värmebehovet i lokalerna är beroende av utetemperaturen och således avhängigt av 

årstiden. Maxtemperatur från ugnen är 80 ͦ C vilket kan värma lokalerna vid en 

utetemperatur ner till -20 ͦ C, blir det kallare får fjärrvärmen skjutas till eftersom inte 

heller energilagret kan hålla den temperaturen då energilagret baseras på ugnens 

temperatur. Indatan som användes baserades på mätningar av totala energibehovet per 

timme för kontorslokalerna i byggnaden vid olika utetemperaturer. Data för 11 dagar 

från respektive årstid användes och utvecklades till 3 månader som skulle representera  
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en årstid. Utifrån SMHI och medeltemperaturmätningar för varje timme år 2015 kunde 

energibehovet för varje årstid bestämmas.  

Mätningar av produktionstemperaturen för varje timme över 11 dagar användes i 

Microsoft Exel för att beräkna energin. Produktionen antogs följa samma mönster över 

hela året så värdena förlängdes till ett års mätningar för varje timme. 

 

)(** returprodp TTCVQ         (18) 

 

Energin för varje timme beräknades med (18) där V är volymflödet på 0,0177 m3/s, 

 och pC är densiteten och specifika värmekapaciteten för 80 gradigt vatten, Tprod är 

mätdata för produktionstemperaturen för varje timme och Tretur är returtemperauren på 

40 ͦ C. 

Ur Exelfiler hämtas data för uppmätta värden på ugnens energiproduktion samt 

beräknade värmebehovet för lokalerna för varje timme, dessa läses in i Simulink för att 

ta fram ett diagram över ett år. 

Analytiska beräkningar av produktion och värmebehov utfördes vid olika fall. De olika 

fallen bestod av olika fyllnadsgrad på lagren, 50 %, 75 % samt 100 %. Värmebehovet 

räknades vid extremfall för att kunna dimensionera lagren. Olika extremfall för varje 

årstid testades för att jämföra lagringskapaciteten, alltså tiden lagret kan tillgodose 

värmebehovet. 

 

Tabell 5. Framledningstemperatur till radiatorer vid olika utetemperaturer (Data från ÅF). 

Värme primärkurva 

Utetemp. Börtemp. 

-20°C 80°C 

-15°C 75°C 

-10°C 70°C 

-5°C 67°C 

0°C 61°C 

5°C 55°C 

10°C 48°C 

15°C 40°C 

20°C 32°C 

 

I Tabell 5 visas de olika börtemperaturerna som användes i (18) för att beräkna en 

börenergi som jämförs mot energiproduktionen från ugnen. De lägsta börtemperaturer 

som krävs till värme primär (värmesystemets alla shuntgrupper) dimenssioneras av 

utetemperaturen. Utifrån data för medeltemperaturen i Karlskoga kunde en lägsta 

börtemperatur tas fram med hjälp av Tabell 5. Från börtemperaturen kunde en börenergi 

beräknas med (18) för att sedan kunna jämföras mot produktionsenergin i modellen. 
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4.9 Känslighetsanalys 

För att undersöka om den laminära, mer lättberäknade, modellen går att använda istället 

för den turbulenta utförs en känslighetsanalys. Visar den att värmeförlusterna inte 

skiljer sig mycket i förhållande till totala energin kommer den laminära modellen att 

användas.  

Mesh inställningarna kommer att undersökas för att se hur resultaten påverkas. Om 

resultaten för de olika meshtätheterna ger liknade resultat kan den sämre mer glesa 

meshen användas för att bespara beräkningstid. 

Meshen delades upp i två domäner, en för den inneslutna fluiden samt en för materialet 

runt om.  

 

Tabell 6. Meshstorlek för 200 m3 tank. 

 Minsta elementstorlek Maximal 

elementstorlek 

Maximal element 

tillväxt  

Fine 0,00172 0,303 1,3 

Normal 0,00172 0,384 1,3 

Coarse 0,0114 0,646 1,4 

Coarser 0,0343 0,744 1,5 

Extra coarse 0,0916 1,14 1,8 

 

I Tabell 6 visas de olika mesh inställningarna samt storlek på respektive förinställd 

mesh för 200 m3 tanken. Alla tankar är i princip uppbyggda på samma sätt, om 

meshanalysen inte visar på betydande skillnader i resultatet kommer inte de andra 

tankarnas mesh att undersökas. 

 

Tabell 7. Meshstorlek för bergrummet. 

 Minsta elementstorlek Maximal 

elementstorlek 

Maximal element 

tillväxt  

Fine 0,7 5,6 1,45 

Normal 1,26 7 1,5 

Coarse 1,96 10,5 1,6 

 

I Tabell 7 visas de olika meshtätheterna för bergrummet, eftersom 

bergrumssimuleringen tog lång tid testades enbart tre olika meshtätheter.   

 

 



                        Karlstads universitet                                                                 Alexandra  

                        Examensarbete                                                                          Johansson 

 

37 

 

 

5 Resultat  

5.1 Litteraturstudie  

Ur litteraturstudien kunde vissa lagringsmetoder uteslutas. Eftersom en stor mängd 

värme skall kunna lagras är det en begränsande faktor. 

Kemisk lagring ansågs bli för kostsam då det inte finns tillämpat i större skala utan 

enbart i liten skala, det pågår forskning för att utveckla mer kostnadseffektiva metoder 

inom detta område. Latent lagring kunde uteslutas på grund av höga kostnader för den 

mängd energi som skall lagras.  

Sensibelt värme är den metod som passar bäst för lagring av en större mängd energi till 

ett lågt pris. Inom den sensibla värmen finns det några system som var mer lämpliga för 

den aktuella industrin med avseende på lagringskapacitet, kostnad och effekt än andra. 

Akvifärlagring, bergrumslagring och befintliga ackumulatortankar var de system som 

var möjliga att använda utan allt för dyra investeringar. Då ingen intilliggande akvifär 

fanns att tillgå ansågs akvifärlagring vara en omöjlig lösning.  

Både bergrumslagring samt ackumulatortankar ansågs vara lämpliga samt ha tillräcklig 

kapacitet eftersom båda alternativen fanns som befintliga system på området. Även 

installation av en ny ackumulatortank fanns som alternativ för att undvika dyra 

rördragningar till de befintliga systemen samt saneringen av dem. 

 

5.2 Simulering och reglering 

5.2.1 Simulering av värmeförluster 

Ur COMSOL simuleringen framkom att bergrumslagringen hade störst värmeförlust i 

förhållande till volymen. Detta gällde alla tre bergrum samt även om enbart ett bergrum 

hade använts. Lägst värmeförlust hade de befintliga tankarna, lagringskapaciteten är 

dock mycket mindre jämfört med bergrummen. 
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Tabell 8. Sammanställning av värmeförluster. 

 Volym/mantelarea Total energi Värmeförlust 

för specifik 

volym 

Värmeförlust 

i procent av 

total energi 

Värmeförlust 

per 

kvadratmeter 

Tre 

bergrum 

 

10 000 m3/5736 m2 396 000 kWh 5 245,4 kWh 1,30 % 0,910 kWh/m2 

Ett 

bergrum  

3000 m3/1912 m2 118 928 kWh 1 573,6 kWh 1,30 % 0,823 kWh/m2 

4 st 

Befintliga 

tankar 

420 m3/343,5 m2 16 650 kWh 83,9 kWh 0,50 % 0,244 kWh/m2 

200 m3 

tanken 

200 m3/118,8 m2 7 929 kWh 5,6 kWh 0,07 % 0,047 kWh/m2 

En utav 90 

m3 tankarna 

90 m3/84,8 m2 3 568 kWh 9,3 kWh 0,26 % 0,110 kWh/m2 

40 m3 tank 

inne 

40 m3/55,2 m2 1 586 kWh 59,7 kWh 3,76 % 1,080 kWh/m2 

 

I Tabell 8 visas de jämförda lagringssystemen samt de beräknade värmeförlusterna. 

Värmeförlusterna jämförs mot totala energin för att ta fram andelen värmeförluster av 

total energi samt förluster per areaenhet. Den mindre tanken på 40 m3 hade störst 

förluster sett per areaenhet, sett till hela systemen har dock bergrummen störst förluster. 

Av de olika systemen har tankarna lägst värmeförlust, däremot kan de inte lagra samma 

mängd energi som bergrummen. Procenten värmeförluster av den totala energin för 

tankarna var enbart 0,5 % jämfört med bergrummens drygt 1,3 %. 

Testmodellen med samma geometri för de båda systemen men med olika randvillkoren 

för respektive system visade att värmeförlusterna var större för bergrumsmodellen än 

för modellen motsvarande en utav de befintliga tankarna. Denna undersökning stärkte 

rimligheten de beräknade resultaten för de verkliga systemen. 

TAK visade ett resultat på 55 % vid 40  ͦ C som lägsta returtemperatur och 49 % vid 50  ͦ 

C, räknat med produktionstemperaturen över en 11 dagars period. 

Surface Average i COMSOL, beräknade medeltemperaturen på en viss linje, den visade 

att yttemperaturen på alla tankar låg nära utetemperaturen vilket tyder på att isoleringen 

är tillräcklig. 
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Figur 22. Värmeförluster för 200m3 tank med olika isolering vid olika utetemperatur. 

 

I Figur 22 visas värmeförlusterna för 200 m3 tanken vid två olika fall av utetemperatur 

med och utan extra isolering för att jämföra hur värmeförlusterna förändras. Den blå och 

gröna kurvan med lägst värmeförlust motsvarar den extra isolerade tanken, den lila och 

röda kurvan visar förlusterna om enbart befintlig isolering används. 

 

Tabell 9. Värmeförluster för 200 m3 tanken. 

 0   ͦC utan isolering 0   ͦC med isolering -10  ͦC utan isolering -10  ͦC med 

isolering 

kWh per timme 32, 16 5,60 41,25 7,40 

kWh per halvår 141 000 4 100 180 000 5500 

 

I Tabell 9 visas resultaten för fallen med och utan tilläggsisolering vid olika 

utetemperaturer för utomhustanken på 200 m3 vid olika tidpunkter. Totalt per halvår blir 

det en stor skillnad i värmeförluster från tanken om den inte tilläggsisoleras. Om 

skillnaden i förluster ersätts med inköpt fjärrvärme under vinterhalvåret när det är som 

kallast och värmeförlusterna är som störst så skulle det ge en extra kostnad på nästan 95 

000 kr vid 0  ͦ C och drygt 120 000 kr vid -10  ͦ C per år. 
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Figur 23. Värmeförluster vid olika utetemperatur med normal och coarser mesh för de olika domänerna i 

modellen. 

 

I Figur 23 visas 200 m3 tanken vid fyra olika utetemperaturer motsvarande årets fyra 

årstider. Diagrammet visar att tanken är bra isolerad då linjerna ligger i förhållande till 

varandra. Mest värmeförluster finns vid kallast temperatur eftersom 

temperaturdifferensen driver värmeförlusterna.  

 

 

Figur 24. Värmeförluster för 90m3 tank vid olika utetemperatur. 



                        Karlstads universitet                                                                 Alexandra  

                        Examensarbete                                                                          Johansson 

 

41 

 

 

I Figur 24 jämförs värmeförlusterna hos 90 m3 tanken vid tre olika utetemperaturer 

motsvarande årets tre kallaste årstider. Inlopp av nytt varmt vatten sker fram till tiden 

3600 sekunder. När nytt varmt vatten tillförs till tanken blir temperaturdifferensen större 

vilket leder till högre värmeförluster samtidigt blir det omblandning i tanken som driver 

värmeförluster. Vid 18000 sekunder börjar tömningen av tanken, värmeförlusterna ökar 

eftersom det blir omblandning i tanken.  

 

 

Figur 25. Värmeförluster för 40m3 tank vid olika utetemperatur. 

 

40 m3 tankens värmeförluster syns i Figur 25. Tre olika utetemperaturer motsvarar tre 

av årets kallaste årstider. Utetemperaturen har stor påverkan på värmeförlusterna. I 

diagrammet syns det att de två kallaste temperaturerna har störst förluster. Detta beror 

på att förlusterna drivs av temperatur differenser. Eftersom denna tank är sämre isolerad 

än de andra tankarna så har temperaturdifferenserna stor inverkan.  

 

Tabell 10. Värmeförluster per år för undersökta tankarna. 

Tankstorlek\utetemperatur -10   ͦC 0   ͦC 10   ͦC 

200 m3 64,894 MWh 48,95 MWh 32,31 MWh 

90 m3 95,062 MWh 78,653MWh 71,32 MWh 

40 m3 604,443 MWh 521,19 MWh 440,03 MWh 

 

I Tabell 10 visas värmeförlusterna för respektive tank vid olika utetemperaturer under 

ett år.  Även här framgår det att den mindre tanken har störst värmeförluster.  
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Figur 26. Värmeförlusterna från bergrummet i form av energi. 

I Figur 26 syns att värmeförlusterna ökar mycket till en början i takt med inflödet av 

varmt vatten. Sen sjunker de för att därefter öka sakta över drygt fyra timmar. Efter 

totalt fem timmar ökar flödet kraftigt med uttaget av vatten för att därefter avta något.  

 

 

 

Figur 27. Värmeförlusterna från bergrummet i effekt.  

 

I Figur 27 visas värmeförlusten i effekt vid olika tidpunkter. Under den första timmen 

när tillflödet av varmt vatten sker är förlusterna höga för att sedan sjunka drastiskt när 

tillflödet slutar. Samma sak sker omvänt vid uttag den sista timmen, alltså efter fem 

timmar. Det syns även att förlusten i varje tidpunkt sjunker sakta med tiden.  
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5.2.2 Reglering av energibehov 

I Simulink jämfördes ugnens producerade värmeenergi mot värmebehovet för lokalerna 

på Bharat Forge Kilsta. Den tiden som ugnens produktion inte täcker värmebehovet 

skall lagret istället kunna täcka. 

 

Figur 28. Värmebehovet över året. 

 

I Figur 28 syns det att värmebehovet varierar med månaderna, sommaren har lägst 

behov medan vintern har högst behov, hösten och våren har nästan samma värmebehov. 

 

 

Figur 29. Produktionen och värmebehovet över ett år. 
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I Figur 29 är den blåa kurvan ugnens energiproduktion per timme över ett helt år, den 

gula är värmebehovet för lokalerna. Hela perioden är ett år med start på våren, x-axeln 

är tid i timmar. Fram till timme 2190 är vårmånader, därefter sommar fram till timme 

4380, efter timme 6570 är höst och resterande tid är vintermånaderna. Ur kurvan syns 

det tydligt att behovet är som lägst på sommaren och som störst på vintern. 

Värmeproduktionen från ugnen är nästan konstant hela året.  

Ur datan från företaget framkom att värmebehovet för en extremdag var 2,7 MWh per 

timme samtidigt som maxkapacitet från ugnen enligt mätningar var 2,1 MWh per 

timme. Maxkapacitet vid intrimning av ugnens produktion och värmeväxlingen efter 

ugnen antas kunna uppgå till 80  ͦ C vilket skulle ge en produktion av värme på 2,89 

MWh per timme. Om produktionen ger maxkapacitet skulle värmebehovet tillgodoses 

även vid extremdagar.   

 

Tabell 11. Lagringskapacitet för de olika systemen. 
 Tankar Alla bergrummen Ett bergrum Ny ackumulatortank 

Maxbehov 2,7 MWh/h 2,7 MWh/h 2,7 MWh/h 2,7 MWh/h 

Lagringskapacitet 

(energi) 

15,85 MWh/h 390,8 MWh/h 117,3 MWh/h 78,8 MWh/h 

Lagringskapacitet 

vid fullt system (tid) 

6 timmar 123 timmar 37 timmar 29 timmar 

Lagringskapacitet 

system fyllt till 75% 

5 timmar  92 timmar  28 timmar 22 timmar 

Lagringskapacitet 

fyllt till 50 % 

3 timmar 61 timmar 18 timmar 15 timmar 

 

I Tabell 11 visas lagringskapaciteten i både energi samt tid för respektive system vid 

olika fall. Bergrummen har längst lagringskapacitet medan de befintliga tankarna har 

kortast. 

Från Figur 29 antas värmebehovet tillgodoses större delen av året utom vinterns tre 

månader.  Lagret ska ersätta fjärrvärmen som tillgodoser värmebehovet när 

produktionen inte är tillräcklig. Lagringskapaciteten avgör hur mycket fjärrvärme som 

kan ersättas. Rimligt är att anta att bergrummen skulle täcka upp till 90 % av den 

inköpta fjärrvärmen medan ett bergrum samt en ny ackumulatortank skulle klara täcka 

omkring 75 % av fjärrvärmen. De befintliga tankarna har låg lagringskapacitet vilket 

gör att de snabbt töms när värmebehovet är stort, här antas att 60 % av den inköpa 

fjärrvärmen kan ersättas. Detta visas i Tabell 11. 
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Tabell 12. Värmebehov för olika årstider samt lagringslängd för de befintliga tankarna. 

Tankar Vår Sommar Höst Vinter 

Maxbehov 1,4 MWh/h 0,1 MWh/h 1,7 MWh/h 2,7 MWh/h 

Minbehov 0,3 MWh/h 0,01 MWh/h 0,2 MWh/h 1,3 MWh/h 

Lagringskapacitet 

maxbehov 

11 timmar 165 timmar 9 timmar 6 timmar 

Lagringskapacitet 

minbehov 

55 timmar 1656 timmar 82 timmar 12 timmar 

 

Skulle det ske ett driftstopp under en period med extremdagar med ett fulladdat 

värmelager i form av de fyra befintliga tankarna, kan värmebehovet tillgodoses i drygt 

sex timmar.  I Tabell 12 visas tankarnas lagringsmöjlighet mot värmebehovet för de 

olika årstiderna. 

Om de tre bergrummen används som energilager kan värmebehovet tillgodoses i drygt 

123 timmar vid ett fall av extremdagar om alla bergrummen är fyllda. Om enbart ett av 

de mindre bergrummen på 3000 m3 är fullt kan värmebehovet tillgodoses i drygt 37 

timmar. Skulle en ny ackumulatortank på 2000m3 användas skulle den täcka extremfall 

av värmebehov i drygt 29 timmar.  

 

5.3 Livscykelkostand 

En ny ackumulatortank, med 400 mm isolering på 500 m3 motsvarar nästan samma 

volym som de befintliga tankarna, kostar omkring 2,8 miljoner kronor. Skulle en större 

tank, på 2000 m3 och 600 mm isolering, installeras blir kostnaden 5,6 miljoner kronor. 

Kostnaderna inkluderar material och installering. (Avesta värmeprodukter AB) Kling8 

anser att värmeförlusterna från en ny ackumulatortank är något lägre än för de befintliga 

tankarna. 

 

                                                 
8 Bernt Kling anställd på Dee Export, Import i Borlänge AB, telefonkontakt 15 april 2016. 
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Tabell 13. Totalkostnad för olika energilager. 
 Tre bergrum 

 

Ett bergrum  Befintliga tankar  Ny ackumulatortank 

Volym 10 000 m3 3000 m3 420 m3 2000 m3 

Nybyggnad - - - 6 MSEK 

Sanering 3 MSEK 1 MSEK 200 kkr - 

Rördragning 2 MSEK 2 MSEK 1,6 MSEK 250 kkr 

Isolering - - 150 kkr - 

Installation 300 kkr 300 kkr 100 kkr  - 

Projektering 200 kkr 200 kkr 200 kkr 200 kkr 

Anpassning till bef. 

System 

250 kkr 250 kkr 250 kkr 250 kkr 

Övrigt/ oförutsett 800 kkr 350 kkr 200 kkr 600 kkr 

Totalt 6,6 MSEK 4,1 MSEK  2,7 MSEK 7,3 MSEK 

 

I Tabell 13 redovisas totala kostnaden för respektive system. Anpassning till befintligt 

system innefattar arbete för att det nya systemet skall fungera ihop med det befintliga 

systemet, hur allt skall kopplas och dylikt. Projektering är kostnad för arbete med 

projektplan och projektledning genom projektet. Det kommer i alla projekt finnas 

oförutsedda utgifter, här är de oförutsedda utgifterna beräknade till cirka 20 % av totala 

kostnaden utom för den nya ackumulatortanken där beräknas 10 % räcka. 

 

Tabell 14. Totala investeringskostnaden samt återbetalningstiden för samtliga system. 

 Tre bergrum 

 

Ett bergrum  Befintliga tankar  Ny ackumulatortank 

Volym 10 000 m3 3000 m3 420 m3 2000 m3 

Total inv. kostnad  6,6 MSEK 4,1 MSEK 2,7 MSEK 7,3 MSEK 

Besparingspotential  90 % 75 % 60 % 75 % 

Besparingspotential 

(per år) 

2,7 MSEK 2,3 MSEK 2 MSEK 2,3 MSEK 

Återbetalningstid 2,4 år 1,8 år 1,4 år 3,2 år 

 

Med nuvarande årskostnad på nästan 3 MSEK skulle återbetalningstiden för respektive 

system bli enligt Tabell 14. Kortast återbetalningstid hade de befintliga tankarna, 1,4 år. 

Längst återbetalningstid hade en ny ackumulatortank, 3,2 år.  

Besparingspotentialen är uppskattad utifrån tankarnas lagringskapacitet samt 

täckningsgrad för Figur 30 och den mängd inköpt fjärrvärme som kan ersättas. De tre 

bergrummen tillsammans har en besparingsprocent på 90 % vilket är högst av de alla 

systemen.  
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5.4 Känslighetsanalys 

När modellerna simulerades i COMSOL var beräkningarna tunga och tog lång tid, detta 

resulterade i att en laminär modell undersöktes för att se skillnaden mot 

turbulensmodellen. Resultaten var snarlika men simuleringstiden var kortare. Skillnaden 

i värmeförlust mellan de olika modellerna hade liten betydelse jämfört med den totala 

energin i tanken. Den turbulenta modellen hade som störst 2,86 % högre värmeförluster 

än den laminära modellen. 

Meshanalysen visade att värmeförlusterna inte påverkades märkvärt av de olika 

meshinställningarna.  

 

 

Figur 30. Värmeförluster i 200 m3 tanken med och utan strålning med olika mesh. 

 

Figur 30 representerar värmeförlusterna för 200 m3 tanken med och utan förluster vid 

coraser mesh tankens väggar samt extra coarse mesh i fluiden. 

I Figur 30-32 testades två olika fall, ett med enbart strålning från 200 m3 tanken 

utomhus, och ett fall med både strålning och konvektion för att kontrollera hur stor del 

av värmeförlusterna som representeras av strålningen. Olika typer av meshtätheter 

testades i varje figur. 
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Figur 31. Värmeförluster i 200 m3 tanken med och utan strålning med olika mesh. 

 

Figur 31 representerar värmeförlusterna för 200 m3 tanken med och utan förluster vid 

normal mesh tankens väggar samt coarser mesh i fluiden. 

 

 

 

Figur 32. Värmeförluster i 200 m3 tanken med och utan strålning med olika mesh. 

 

Figur 32 representerar värmeförlusterna för 200 m3 tanken med och utan förluster vid 

fine mesh tankens väggar samt normal mesh i fluiden. 

I figurerna syns det att stålningen har liten påverkan på förlusterna, även meshen har 

liten betydelse. 
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6 Diskussion 

6.1 Värmeförluster  

Resultaten av värmeförlusterna för respektive system verkar rimliga. Ur 

resultatsynpunkt är det bäst att jämföra värmeförlusten av totala energin, då beräknas 

förlusten i förhållande till den mängd energi som kan lagras, är förlusterna stora jämfört 

med den totala energin lämpar sig inte systemet som värmelager. Den minsta tanken 

hade störst värmeförluster, i förhållande till vad som kan lagras i tanken. De andra 

tankarnas förluster var låga vilket, totalt sett, vägde upp mot den totala förlusten för hela 

systemet. 

Bergrummens totala värmeförluster var nästan lika stora som den minsta tankens 

värmeförluster. Eftersom bergrummen är placerade i marken med enbart berget som 

isolering blir förlusterna stora. Den minsta tankens värmeförluster var stora eftersom 

den valdes att inte tilläggsisoleras utöver de 10 cm mineralull som fanns sedan tidigare 

den var dessutom var placerad i ett plåtskjul. Dessutom är volymen liten i förhållande 

till mantelarean vilket ger stora värmeförluster per kvadratmeter jämfört med 

bergrummen som har stor volym i förhållande till mantelarean. 

Omgivningstemperaturen runt bergrummen sjunker aldrig under medeltemperaturen åtta 

grader, däremot är den konstant över hela året, tankens yttre temperatur varierar mellan 

cirka 20  ͦ C och minus 10  ͦ C vilket ger stora temperaturdifferenser som driver de 

konduktiva värmeförlusterna. 

Tilläggsisoleringen på 200 m3 tanken gav stor skillnad på värmeförlusterna. Eftersom 

tanken är placerad utomhus, utan skydd från yttre påverkan, blir skillnaden i resultatet 

av värmeförlusterna med och utan isolering stora. De konvektiva värmeförlusterna 

påverkas av både värmeöverföringskoefficienten, h och temperaturdifferensen, T de 

driver på värmeförlusterna om ingen tilläggsisolering används. 

Volymen på tankarna har stor betydelse, en större volym ger mindre mantelarea i 

förhållande till volymen och därmed lägre värmeförluster per area enhet. 200 m3 tanken 

hade lägst värmeförlust per kvadratmeter vilket beror på att den är extra isolerad jämfört 

med de andra tankarna, även om de står vindskyddade i ett plåtskjul. Isoleringen på 

både 90 m3 tankarna och 40 m3 tanken var lika tjock men bestod av två olika material 

med olika bra isoleringsförmåga. Den minsta tanken var enbart isolerad med 10 cm 

mineralull sedan tidigare. Isoleringen på de större tankarna bestod av polyuretan som 

hade lägre värmeledningskoefficient vilket resulterar i att värmeförlusterna blir lägre per 

kvadratmeter. I förhållande till volymen så sjunker värmeförlusterna per kvadratmeter 

med ökande volym, detta beror på att mantelarean ökar saktare i förhållande till 

volymökningen.  

Värmeförlusterna är en bidragande faktor som avgör energilagrets effektivitet. Stora 

förluster ger höga kostnader på grund av den förlorade värmen. När en mindre volym 

energi skall lagras är värmeförlusterna en betydande faktor, om värmeförlusterna blir 

för stor del av den totala energin som kan lagras blir systemet inte effektivt varken 

kostnadsmässigt eller som värmelager. 

Medeltemperaturen på ytan beräknades med hjälp av Surface Average, resultatet blev 

att yttemperaturen låg väldigt nära utetemperaturen, vilket gav slutsatsen att isoleringen  
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är tillräcklig och inte behöver utredas vidare. Eftersom temperaturen på ytan är nära 

utetemperaturen betyder det att isoleringen hindrar värme att läcka ut, detta gör att 

isoleringen får en brant temperaturprofil. En brant temperaturprofil visar att 

temperaturdifferensen på de olika sidorna är hög och isoleringen hindrar värme från att 

läcka ut, om temperaturprofilen är plan så transporteras värme i princip rakt igenom.  

Temperaturprofilen är en viktig parameter för att avgöra hur bra isoleringen är. 

Eftersom isoleringen hindrar värmeförluster som är en avgörande faktor vid val av 

energilager bör isoleringen utredas noggrant.  

 

6.2 Reglering 

Lagringskapaciteten för bergrummen är mycket större jämfört med de befintliga 

tankarna. Vilket beror på att volymen är större för bergrummen, hade volymerna varit 

lika stora skulle tankarna haft störst kapacitet eftersom värmeförlusterna är lägre för det 

systemet. Värmeförlusterna och investeringskostnaden är större för bergrummen. Ur 

återbetalningsperspektiv är de befintliga tankarna bäst, de kan lagra energi för sex 

timmar med extremfall och återbetalningstiden är knappt ett halvår. Ur 

lagringskapacitetsperspektiv passar det bättre att använda bergrummen som energilager. 

Då kan värmebehovet med extremfall uppfyllas i 123 timmar samtidigt som saneringen 

av bergrummet blir gjort, eftersom det är en permanent kostnad som förmodligen krävs 

någon gång i framtiden ändå. 

De befintliga tankarna passar bäst för dygnslagring, det mindre bergrummet har 

kapacitet för en helglagring medan alla bergrummen skulle ha möjlighet att lagra värme 

under nästan en vecka vintertid. Sommarhalvåret kan lagringslängderna dubblas.  

Säsongslagring kommer inte vara en effektiv lagringsmöjlighet hos denna industri 

eftersom värmebehovet är stort och det är enbart bergrummen som skulle ha kapacitet 

till det. Bergrummen har dock stora värmeförluster vilket gör att lagring under en längre 

tid inte är effektivt.  

Om ugnens produktionstemperatur är intrimmad till max och ger 80 grader skulle 

värmebehovet helt tillgodoses vid extremfall. I verkligheten skulle det inte fungera 

eftersom produktionen ofta har korta driftstopp och en heldag varje vecka med 

underhåll samt stopp under sommar och storhelger. Fjärrvärme skulle då behöva köpas 

in för att ersätta produktionen, samtidigt som överskottsvärme blir över under 

sommarhalvåret. 

 

6.3 Livscykelkostnad 

Utredningen om att bygga en helt ny tank skulle underlätta problematiken med 

saneringen och den långa rördragningen av de befintliga systemen. Dessutom krävs 

ingen extra isolering eftersom tanken levereras i bruksfärdigt skick. Skulle en ny tank 

anläggas kan även volymen bestämmas helt utifrån processen och den lagringskapacitet 

som krävs. Det blir varken överdimensionerat som exempelvis bergrummen eller 

underdimensionerat som de befintliga tankarna. I detta fall undersöktes en ny  
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ackumulatortank på 2000 m3. Tanken skulle då kunna täcka ett extremfall av 

värmebehov i 29 timmar. Kostnaden blir dock betydligt större vid nybyggnation av en 

ackumulatortank jämfört med att använda något av de befintliga systemen.  

Budgetenen för en ny ackumulatortank är mer pålitlig och exakt jämfört med de 

befintliga systemen. De befintliga systemens investering är osäker, det är många 

faktorer som påverkar och det är många moment som skall genomföras utan att något 

får gå fel. Om något går fel är det lätt att kostnaden snabbt går upp.  

Kostnadsmässigt var de befintliga tankarna bäst, återbetalningstiden var 1,4 år vilket 

skulle ge företaget resultat fort. Däremot skulle lagringskapaciteten vara begränsad 

vilket gör att längre driftstopp och värmebehovstoppar inte skulle tillgodoses och 

företaget skulle behöva köpa in fjärrvärme för att ersätta lagret. Detta skulle på sikt ge 

högre kostnader och mindre självförsörjning. Ett företag som Bharat Forge Kilsta skulle 

kunna dra nytta ett gott ryckte av att till stor grad vara självförsörjande. 

Bästa lagringsmetoden ur regleringssynpunkt var bergrumlagret, de kunde lagra mest 

energi till en låg kostnad. Återbetalningstiden var 2,4 år för alla tre bergrummen. 

Eftersom bergrummen förmodligen kommer behöva saneras i framtiden oavsett om 

lagret används som energilager eller inte så skulle saneringskostnaden kunna ses som en 

bonus. Dessutom kommer tankarna placeras i serie vilket gör att enbart en eller två 

tankar skulle kunna användas om det inte finns kapacitet att fylla lagren. Långa 

driftstopp och höga värmebehovstoppar skulle inte vara något problem och tidigare 

inköpt fjärrvärme skulle till stor del kunna ersättas. På lång sikt skulle det ge en stor 

kostnadsvinst för företaget. En noggrannare och vidare regleringsundersökning skulle 

kunna utreda hur tankarna skulle kunna arbeta tillsammans vid olika årstider och 

driftfall. 

I detta arbete har många antaganden gjorts angående kostnader, dessa är dock grovt 

tilltagna för att ha marginal i budgeten. Kostnaden för saneringen är osäker, det finns 

många dolda faktorer som inte är undersökta som kan påverka budgeten både uppåt och 

nedåt. Dolda faktorer som gör att budgeten skenar iväg kan påverka 

återbetalningstiderna negativt. Framförallt bergrummens saneringsbudget är osäker då 

förundersökningen var komplicerad. Däremot skulle energilagring i bergrummen kunna 

ge stora kostnadsbesparingar på sikt vilket är en viktig aspekt vid val av energilager. 

Saneringskostnaderna för de befintliga tankarna kommer inte skilja sig något mer än 

vad som är beräknat då Ragnsells var på plats och utvärderade alla tankarna. Dessutom 

är volymerna små jämfört med bergrummen så felaktiga antaganden ackumuleras inte 

lika mycket i budgeten som för större volymer.  

 

6.4 Känslighetsanalys  

Skillnaden i värmeförluster för den laminära respektive turbulenta modellen med 

avseende på totala energin var liten så den antas vara försumbar. Därför ansågs den 

laminära modellens resultat vara godtagbart och användes i denna undersökning. En 

turbulent modell ger mer cirkulation på vattnet vilket ger större värmeförluster och 

sämre skickning. Detta skulle ge större kostnader i form av ökade värmeförluster samt 

kortare tid att kunna leverera primärvärme. Det skulle göra att lagret blir mer 

ineffektivt. Större volymer vatten, som är en trög massa ger mindre chans till turbulens.  
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Bergrummen innehåller stora volymer vatten vilket gör dem motståndiga mot turbulens 

vid ett högt inflöde av vatten. Skulle samma inflöde användas för de befintliga tankarna 

blir resultatet annorlunda, mängden vatten är förhållandevis liten vilket gör systemet 

mer känsligt för störningar som ett ändrat inflöde. I detta fall var båda systemen inte 

märkbart påverkade av en turbulensmodel.  

I meshanalysen användes physics controlled mesh där tilldelades fluiden en glesare 

mesh där det inte antas ske stora förändringar. I systemets väggar valdes en tätare mesh 

eftersom det är där värmetransporten sker och det var förlusterna genom väggarna som 

skulle undersökas. Det gav en mer lättberäknad modell jämfört med en modell med 

tätare mesh i hela systemet.  

En glesare mesh gör att COMSOL har färre punkter att beräkna men det gör även 

resultatet mer osäkert, det är därför viktigt att ha en balans mellan resultatets 

trovärdighet och modellens beräkningstid. Att använda en finare mesh som ger en mer 

exakt modell men en dubbelt så lång beräkningstid är inte effektivt om det enbart skiljer 

någon procent mellan resultaten. Det är därför en meshanalys utförs, för att kontrollera 

skillnaderna mellan resultaten för de olika meshtätheterna och beräkningstiderna.  

Meshanalysen visade att meshen inte hade någon större betydelse på resultatet utöver en 

ökad beräkningstid. För bergrummet testades tre olika meshtätheter då värmeförlusterna 

inte visade någon större skillnad och simuleringarna tog lång tid att konvergera.  

Värmeförlusterna i form av strålning förändrades inte märkbart och behöver inte tas 

hänsyn till. För 200 m3 tanken var inte skillnaden av någon större betydelse. 

Värmeförluster i form av strålning är ofta små och har ingen större inverkan. 

Temperaturdifferensen, arean och emissiviteten för materialet måste vara stora om det 

ska ha någon större inverkan på resultatet. Detta beror på att alla variabler multipliceras 

med Stefan-Boltzmans konstant som är förhållandevis liten. Utomhustemperaturen har 

större inverkan på värmeförlusterna i form av konvektion. Konvektion drivs av 

temperaturdifferenser, kallare temperatur utomhus ger större värmeförluster. Detta 

betyder att en simulering enbart med konvektionsförluster ger ungefär samma resultat 

som en modell med både konvektions- och strålningsförluster. I detta arbete användes 

både konvektions- och strålningsförluster då det inte ansågs ha någon påverkan på 

modellen förutom ett mer korrekt resultat även om skillnaden var liten. 
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7 Slutsats 

Slutsatsen av denna undersökning blev att de befintliga tankarna är bäst med avseende 

på investeringskostnad och återbetalningstid, de har även lägst total värmeförlust 

jämfört med totala energin. Däremot kan de lagra enbart 1/28 del av energin som alla 

bergrummen kan lagra tillsammans och 1/8 del av den energin som det största 

bergrummet kan lagra. 

Om en ny ackumulatortank anläggs kan lagret anpassas helt till produktionen och extra 

arbete som sanering, isolering och lång rördragning kan undvikas. Däremot blir 

kostnaden avsevärt mycket större.  

 

Ur regleringssynpunkt med avseende på värmebehov är det bäst att använda 

bergrummen som energilager, då är det garanterat att värmebehovet på extremdagarna 

tillgodoses, däremot blir investeringskostnaden upp till fyra gånger så hög jämfört med 

om de befintliga tankarna används. Det som bör beaktas är att saneringskostnaden för 

bergrummen förmodligen är en permanentkostnad då det förmodligen kommer att 

krävas en sanering av dem i framtiden oavsett om de används som energilager eller ej. 
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9 Bilagor 

 

 

Figur B1. Skiss på fabrikslokalen.  

 

I Figur B1 visas en bild på fabriken, området där den befintliga värmeväxlaren är 

placeras är markerad samt tankarna och bergrummens placering. 
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Figur B2. Bild på befintlig koppling där värmelagret kan kopplas till det befintliga systemet. 

 

I Figur B2 syns den koppling där det blivande värmelagret skulle kunna kopplas till det 

befintliga systemet. 
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Figur B3. Ritning på berget och bergrummen. 

 

Figur B3 visar en ritning av berget där bergrummet är placerat. Mått och geometrier 

syns i bilden 
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Figur B4. Skiss på det tidigare oljelagret. 

 

I Figur B4 visas en skiss på ett genomsnitt av de före detta oljelager som kan brukas 

som värmelager. 


