
Högtemperatursvärmelagring i berg ur ett design- och 

isoleringsperspektiv. 

En utvärdering av design- och isoleringsaspekter för högtemperatursvärmelager i berg är en 

av nycklarna till en mer hållbar framtida energiförsörjning. Men värmelagringsförmåga 

såväl som ekonomisk potential behöver analyseras. 

I en värld kämpande mot klimatförändringar, krävs stora kraftsamlingar för att en framtida 

hållbarhet skall vara uppnåbar. Centralt för detta ligger minskning av koldioxidutsläppen, inom 

vilket lagring av överskottsvärme kan vara en möjlig lösning. 

Denna mastersuppsats fokuserar på att analysera potentialen i konceptet värmelagring i berg ur 

ett design- och isoleringsperspektiv, med utnyttjande av simuleringsprogrammet TRNSYS. 

Analysen visade att vid Filborna kraftvärmeverk föreligger en möjlighet att lagra upp till 45 

GWh termisk energi per år, om värmelagring i berg skulle utnyttjas. 

Genom att utnyttja bergmassa som ett ”batteri” föreligger 

stor potential för att lagra överskottsvärme över årstider, 

för utnyttjande vid behov. Detta medför klimatpositiva 

effekter genom att slöseri minskar samtidigt som 

produktionen kan hållas mer konstant över tid, då lagrad 

energi kan täcka för toppar i efterfrågan. Själva konceptet 

är möjligt att tillämpa på både mikro- och makroskala, i 

allt från uppvärmning av enskilda hushåll till utnyttjande 

i industriprocesser. Därmed kan koldioxidutsläppen 

minskas som följd av minskat produktionsbehov. 

Utformningsmässigt baseras konceptet i att en värmebärare (vätska) tar upp värme från en källa, 

exempelvis en industriprocess, och leds sedan genom borrhål in i lagringsvolymen. I dessa 

borrhål sker värmeväxling och temperaturen i lagret ökar. Då värmen sedan ska tas ut vänds 

bara processen och värmebäraren tar då upp värme från lagringsvolymen istället. 

Men… något som tydligt kunde urskiljas i analysen var komplexiteten och känsligheten i 

utformningen av värmelagret. Konceptuellt är metoden simpel då borrhål utnyttjas för 

värmeutbyte med lagringsvolymen. Detta genom att en värmebärande vätska flödar genom ett 

slutet system av borrhål i lagringsvolymen. Från den genomförda utvärderingen visade det sig 

att parametrar så som lagringsvolym, borrhålsdjup och antal borrhål har stor betydelse för 

mängden energi som kan lagras och tas ut. Huvudsakligen läggs fokus i detta arbete vid 

uttagsmöjligheterna, vilka visade sig vara starkt beroende av lagerdesign och isolering. Utöver 

detta tillkommer även risker för påverkan på termisk prestanda i form av förekomst av mycket 

värmeledande zoner samt grundvattenflöden. Stor vikt läggs vid behov av kännedom kring 

geologiska och hydrogeologiska förutsättningar då dessa kan anses styrande för designen. 

En av de huvudsakliga slutsatserna vilken kunde bekräftas av projektet var den termiska 

prestandans beroende av den isolerande förmågan hos topp-isoleringen. Detta beroende 

illustreras av figuren nedan där värmeledningsförmågan hos isoleringsmaterialet, samt dess 

tjocklek, visas. I figuren motsvarar 0,1 kJ/(h m K) cellplast och 2,4 kJ/(h m K) vatten. Det är 

från denna figur som ett materialperspektiv kan tillämpas. Vidare kan denna figur översättas till 

att motsvara ekonomiska värden då mängden uttagen energi direkt motsvarar ett ekonomiskt 

värde. Figuren ger således grund för analys av vilka vinster som finns att göra vid utformningen 



av isoleringen. För att systemet skall kunna ge ekonomisk vinning måste värdet från inlagring 

öka i sådan grad att denna ökning täcker för kostnaderna som systemet medför. 

De orden vi valt att avsluta med behandlar potentialen för konceptet och dess möjliga framtida 

effekt: Se termisk energilagring för dess miljö- och ekonomiska potential, för vem vet… kanske 

är detta en av nycklarna till att låsa upp grinden till morgondagens hållbara samhälle. 
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