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Abstract 

 

In order to achieve sustainable development efficient energy methods need to apply in the 

building industry. Heat storage is one option, but some solutions are fairly new and to some 

extent unknown in the construction sector. Therefore, the aim of this work is to study different 

methods of heat storage which is used or can be used in multifamily buildings. 

  

Thermal storage in buildings is divided into two main groups; heat storage in the vicinity of 

buildings and in the buildings. Heat storage in the vicinity of buildings includes energy 

storage through tanks, aquifers and boreholes. Storage methods in buildings are carried out by 

using phase change material (PCM) and thermal mass of the building frame. 

 

Energy efficiency is not the only advantage of heat storage, but it also balances the energy 

demand and helps to store surplus energy from renewable sources – for instance solar energy 

in the summer which can be used during winter – which leads to increase the share of 

renewable energy and reduce CO2 emissions. However, these methods have limitations and 

disadvantages which are studied method by method. 
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 III 

Sammanfattning 

 

 

För att uppnå en hållbar utveckling krävs att energi används effektivare i byggsektorn. 

Värmelagring kan vara ett sätt. Men dess möjligheter är ganska nya och föga kända i 

byggsektoren. Därför är syftet med detta arbete att studera olika metoder av värmelagring som 

används eller kan användas i flerbostadshus.  

  

Värmelagring delas upp i två huvudgrupper; värmelagring i närheten av byggnader och i 

byggnader. Värmelagring i närheten av byggnader är lagring genom ackumulatortankar, 

akvifer, borrhål. Lagringsmetoder i byggnader utförs med hjälp av fasomvandlingsmaterail 

(PCM) och termisk massa i byggnadsstommen. För- och nackdelar studeras för varje metod.  

 

Den stora fördelen med värmelagring är inte lägre energianvändning utan möjligheten att i 

större utsträckning utnyttja förnyelsebara energikällor och ta tillvara på överskottsvärme som 

annars inte skulle kunna användas. Till exempel kan solvärme lagras under sommaren och 

sedan användas under vintern vilket resulterar i lägre CO2 utsläpp under 

uppvärmningssäsongen.  
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1 Inledning 
 

Att minska energianvändningen och miljöpåverkan är två viktiga frågor som har varit i fokus 

de senaste decennierna. Byggsektorn har en avgörande roll inom dessa områdena. Enligt 

Europeiska Kommissionen står byggnadssektorn för 40% av den totala energianvändningen 

och för 36% av CO2-utsläppen. Därför ställs krav både internationellt och nationellt på 

energieffektivisering. För Sverige gäller att minst 50% av energin ska komma från 

förnyelsebara energikällor och totala utsläppen av växthusgaser ska minska med 20 %  till 

2020 jämfört mot 1990 (Energimyndigheten, 2012). 

 

Traditionellt sett har bostädernas storlek ökat den senaste tiden, vilket tillsammans med 

befolkningsökning leder till ökad energianvändning för att värma och kyla fastigheter. 

Dessutom är uppvärmning kostsamt och är en stor ekonomisk post för fastighetsägare och 

bostadsrättsföreningar. Lagstiftningen ställer högre krav på lägre energianvändning vid ny- 

och ombyggnader.  
 

På grund av detta finns det en uppåtgående trend att tillämpa nya metoder för att spara energi, 

effektivisera energianvändning samt uttnytja förnybara energikällor för att uppnå en hållbar 

utvekling i byggsektorn. En lösning som undersöks och är under utveckling kallas 

värmelagring.  

 

Värmelagring gör det möjligt att spara energi från miljövänliga energikällor som sol, eller då 

energitillgången är god. Detta bidrar till att topplaster kan minskas vilket i sin tur kan leda till 

lägre kostnader. Dessutom kan värme lagras för antingen långa eller korta tidsperioder t.ex. 

solvärme kan lagras på sommaren och används på vintern eller att hålla varmvatten i 

fjärrvärmeverk för några dagar. (Dincer & Rosen,2011) 

  

Utan ett värmelagringssystem måste energin användas när den produceras eller är tillgänglig 

(exempelvis sol). Detta kräver ett system som ständigt måste kunna balansera energitillförseln 

och under kalla perioder måste oftast fossila bränslen användas för att systemen kunna 

försörja energibehovet. (Harris, 2011) 

 

 

 

1.1 Syfte  och frågeställning 

 

Målet med arbetet är ta fram en lättillgänglig sammanställning över olika 

värmelagringsmöjligheter för flerbostadshus samt kartlägga lösningar som minskar 

energianvändning.  Sammanställningen ska fungera som handledning och hjälp för teknikval 

främst för beställare, byggherrer, byggentreprenörer och fastighetsägaren vid val av olika 

system. 
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1.2 Metod 

 

Arbetet är baserat på litteratur-studier, med både nationella och internationella källor. De 

källor som använts är vetenskapliga artiklar, examensarbeten, böcker samt websidor inom 

ämnet. Litteraturen omfattar både teoretiska och praktiska studier för olika 

värmelagringsmetoder. 

 

En del av värmelagringsmetoderna är relativt nya och därför rapporteras endast erfarenheter 

från laboratoriemiljöer för dessa. Några projekt har utförts som pilotstudier men finns det 

metoder som är praktiskt tillämpade exempelvis ackumulatortankar.    

 

1.3 Avgränsningar 

 

Det finns olika möjligheter att lagra energi i form av kyla eller värme. Denna rapport 

fokuserar på metoder som kan användas för att lagra värme.  

 

Arbetet är avgränsat till att studera de möjligheter som finns för flerbostadshus, men 

innehållet är också tänkt att kunna användas för andra typer av byggnader så som småhus, 

sjukhus, skolor m.m.  

 

Metoderna diskuteras utan hänsyn till livscykelanalys eller kostnader. För att bedöma dessa 

aspekter behövs ytterligare studier. Arbete begränsas till själva metoderna utan att ta hänsyn 

till energikällor som utnyttjas för byggnaders energiförsörjning.  
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2 Begrepp och definitioner 
 

2.1 Kategorier inom värmelagring 

 

Värmelagring delas in på olika sätt i olika studier baserat på dess egenskaper. Det finns tre 

huvud kategorier; lagringens tidslängd (korttidslagring, långtidslagring), lagringens 

funktionssätt (passiv och aktiv) och värmelagringsmaterialets egenskaper (Sensibel, Latent 

och Kemisk). 

 

Värmelagringskategorier bör inte blandas med värmelagringsmetoder t.ex. värmelagring 

genom fasomvandling (PCM) kan räknas som både latent eller passiv eller som 

korttidslagring beroroende på hur lagringen är tänkt att tillämpas.  

 

I den här studien delar vi upp och beskriver värmelagringsmöjligheter i två huvudkategorier. I 

själva byggnaden samt i närheten av byggnaden. 

 

 

2.2 Lagringslängd 

 

2.2.1 Säsongslagring (STES)  

  

I Sverige är det viktigt att överskottsvärmen kan lagras från sommaren till hösten och vintern. 

Detta för att solvärme ska kunna försörja med den större delen av den årliga värmen. Detta är 

vad som kallas säsongslagring (Andrén, 2011). Säsongslagring STES (Eng. ”Seasonal 

Thermal Energy Storage”) ger mindre värmeförluster med större lagringsutrymme, på grund 

av att det är mindre förhållandet mellan yta och volym. (Dincer och Rosen, 2002). För denna 

metod behövs kompletterande energislag eftersom solstrålningen varierar mellan olika år och 

lagringsbehovet skiljer beroende på temperaturen under uppvärmningssäsongen. På grund av 

dessa anledningar dimensioneras säsongslagret att täcka 70-80% av totalt värmebehov av 

byggnaden under ett normalår (Dalenbäck, 1988).  

 

 

2.2.2 Korttidslagring  

 

Det finns även system för korttidslagring vilket är det som de flesta solvärmesystem använder 

sig av idag. Det innebär att värmen förvaras från produktions- till konsumtionstillfället under 

ca en till två dagar. Det används framförallt med syfte att skapa en effektutjämning i 

fjärrvärmenät och gruppcentraler och är den lagringsteknik som är mest vanlig idag (Andrén, 

2011). Fördelen med korttidslagring är att utrustningen är mindre och mer lätthanterlig, samt 

att dimensionering av daglig lagring inte är lika kritisk som för säsongslagring av värme 

(Dincer och Rosen, 2002). 
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2.3 Lagringssätt 

 

2.3.1 Passiv värmelagring  

 

När värmetransporten sker spontant mellan det värmelagrande materialet och inomhusluften 

utan hjälp av pumpar, värmeväxlare och fläktar kallas det passiv värmelagring. (Tammo, 

2010) 

 

2.3.2 Aktiv värmelagring  

 

När stommen utnyttjas som en del av värmesystemet kallas det för aktiv lagring. Detta kan 

ske genom att koppla samman det värmelagrande materialet med pumpar, värmeväxlare och 

fläktar. Ett exempel kan vara att gjuta in värmesystemets rör i konstruktionen eller att låta 

tilluft passera genom exempelvis hålrummen i ett bjälklagselement. (Rönneblad, 2012). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.4 Värmelagringsmaterials egenskaper 

 

2.4.1 Sensibel värmelagring 

 

Sensibel värmelagring innebär att ett material lagrar energi när temperaturen höjs utan att 

genomgå en fasomvandling. Materialet bör ha hög värmekapacitet. Den typen av 

värmelagring är den vanligaste metoden och jämfört med latent och kemisk lagring är den 

billigare och enklare att använda. 

 

Sensibel värmelagring används exempelvis i fjärrvärmesystem där vatten är det 

värmelagrande materialet. Vatten, betong, eldfasta stenar är några exempel på 

lagringsmaterial. (Energihandbok, u.å.) 

 

2.4.2 Latent värmelagring  

 

Latent värmelagring, LHTS (Eng. ”Latent Heat Thermal Storage”) innebär att termisk värme 

lagras genom fasomvandlingsmaterial. Andel värme som lagras beror på materialets 

energilagringsdensitet; d.v.s. material med högre energilagringsdensitet lagar mer värme. 

Värme absorberas och frisätts när materialet ändrar sin fas på grund av temperatur ändring. 

(Agyenim mfl, 2009)  

 

2.4.3 Kemisk värmelagring 

 

Kemiskvärmelagring TCS (Eng. ”Thermo-chemical Storage”) betyder reversibla kemiska 

reaktioner som används för att lagra värme. Grundläggande principen visas i figur 1.  Under 

laddningsprocessen tillförs värme till en kemisk förening som orsakar en reaktion och 
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producera två komponenter. De två komponenterna läggs i separata lagringsenheter och kan 

lagras i ett stabilt tillstånd tills det behövs. När värme behövs, blandas de  två komponenterna 

igen och värme frigörs och ursprungliga föreningen återbildas. (Heier, 2013) 

 

 

 
Figur 1 Kemisk värmelagring (Heier, 2013) 

 

2.5 Jämförelse av olika värmelagringsmaterial 

 

Kapaciteten, effektiviteten samt kostnaden för värmelagringen beror på vilket material som 

används.  

 

Kapacitet av sensibel värmelagring är mellan 10-50 kWh/ton –då vatten antas som 

värmelagringsmaterial–. Effektiviteten ligger mellan 50-90%, storleken varierar beroende på 

hur vattenbehållaren är isolerad. Kostnaden varierar beroende på storlek och isoleringsmetod 

som används. 

 

Fasomvandlingsmaterial (PCM) klassas som latent värmelagring och har en högre 

lagringskapacitet på mellan 75-90%.  

 

Den kemiska värmelagringens kapacitet som än så länge bara är testad i laboratoriemiljö kan 

uppgå till 250 kWh/ton vid en temperatur på 300°C. Effektiviteten hos en  (mekanisk) 

tryckluftsenergilagring kan förbättras från ca 50% till mer än 70% genom att lagra värme 

under kompression och urladdning att. Den totala effektiviteten hos energisystem kan ökas till 

75-100% med hjälp av kemisk värmelagring. Det pågår försök för att utveckla detta för 

kommersiell användning.Översikt över olika värmelagringsmetoders kapacitet och effektivitet 

visas i tabell1. 

 

Den ekonomiska lönsamheten för ett värmelager beror på flera faktorer. Några som kan 

nämnas är tillgång på laddninsmöjligheter och frekvensen av lagringscykler. (Hauer, 2013).  
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Tabell 1 Översikt över olika värmelagringsmetoders kapacitet och effektivitet. (Hauer, 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Termiska begrepp 

 

2.6.1 Laddning- och urladdningstid 

 

Laddning- och urladdningstid definieras som hur mycket tid som behövs för att ladda eller 

urladda ett system (Hauer, 2013). Det värmelagrande materialets värmekonduktivitet har stor 

betydelse över hur fort det går att ladda respektive urladda. Formen av systemet spelar också 

roll t.ex. större kontaktyta med luft/värmekälla leder till snabbare laddning.    

 

2.6.2 Energidensitet 

 

Energidensitet är den mängd energi som lagras i ett givet system eller område i rymden per 

volymenhet eller vikt. ( Free encyclopedia, Wiki) 

 

Ett exempel på hög energidensitet är kemisk värmelagring som kan uppnå 300 kWh/m3. 

Detta kan jämföras mot sensibel värmelagring som har fem gånger lägre energidensitet än 

kemisk värmelagring. (Hauer, 2013) 

 

2.6.3 Värme  

 

Värme (Eng. ”heat”) är energi som flödar från ett objekt med hög temperatur till ett objekt 

med låg temperatur. Överföring av värme mellan två föremål sker främst på tre sätt, nämligen 

genom strålning, konvektion eller värmeledning. 

 

Värmestrålning är elektromagnetisk strålning som utsänds från alla kroppar som har en 

temperatur över den absoluta nollpunkten (-273,15 °C). Elektromagnetisk strålning beskrivs 

som en vågrörelse eller som en partikelström i ett specifikt våglängdsintervall där energi 

överförs med ljusets hastighet. Denna form av värmeöverföring kräver inget förmedlande 

medium och värme kan stråla genom vakuum. (Energihandbook, u.å) 

 

 

Metod 
Kapacitet 

[kWh/ton] 
Effektivitet Fas 

Sensibel (vatten) 10-50 50-90 % 
– Vätska 

– Fast 

Latent (PCM) 50-150 75-90 % 
– Vätska-Fast 

– Fast-Fast 

Kemisk 120-150 75-100 % 

– Vätska-Gas 

– Fast-Gas 

– Gas-Gas 
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Konvektion är en rörelse i en vätska eller gas som orsakas av att densiteten. När mediet 

värmas upp expandera det och får lägre densiteten som stiger upp och mediet med högre 

densitet sjunker ner. Detta orsakar rörelse som leder till temperaturjämning.   

Värme kan transporteras i allt material genom ledning när två objekt med olika temperatur 

bringas i kontakt transporteras värme från varmt till kallt. Transporten sker genom atomernas 

rörelse i materialet. Hur stor värmeledningen är beror på temperaturskillnaden och materialets 

värmeledningsförmåga. Figur 2 visar schematisk Värmeöverföring genom ledning. (Varma 

Hus, u.å.) 

 

 
Figur 2 Värmeöverföring genom ledning (Rosta, 2010) 

 

För att kunna minska värmeförlusterna i ett hus eller från ett värmelager krävs att man beaktar 

alla de tre transportsätten. Ett välkänt sätt är att använda isolering och bygga lufttäta 

byggnader.   Tjugo procent av värmen överföras genom strålning och 50 och 30 procent 

överförs genom konvektion respektive ledning i byggnader. (Varma Hus, u.å.) 

 

2.6.4 Temperaturnivåer i byggnader 

 

De flesta människor trivs med en rumstemperatur på 21 grader. För att ha en lämplig 

rumstemperatur bör värmeenergins temperaturnivå vara minst några grader över den önskade 

temperaturen. Vid passiv värmelagring räcker det med att byggnadens massa varierar endast 

någon/några °C kring rumstemperaturen. Vid aktiv värmelagring måste hänsyn tas till hur 

värmen distribueras till byggnadens zoner. Olika vattentemperaturer som används i Svenska 

byggnader visas i tabell 2. (Jagemar, 2015) 
 

 
Tabell 2 Olika vattentemperaturer som används i svenska byggnader. (Jagemar, 2015)  

Typ av värmebehov Lägsta 

temperatur 

Vinter DVUT* 

Högsta 

temperatur 

Sommar 

Tappvarmvatten – hela året 50 -60°C 50-60 °C 

Radiatorsystem – äldre byggnad (före SBN 

1980) 

80 °C 20°C 

Radiatorsystem – nyare byggnad 55 °C 20°C 

Golvvärmesystem 35 °C 20°C 

* DVUT = Dimensionerande Vinter Ute Temperatur. Temperaturen används för att kunna 

bestämma värmeeffektbehovet för att erhålla önskad innetemperatur. 

 

Vid radiatorsystem är framledningskurvan böjd på grund av icke-linjär värmeöverföring till 

rummet från radiatorn via egenkonvektion och strålning. 
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Vid vattenburna värmesystem brukar returtemperaturen vara 15°C till 20°C lägre än 

framledningstemperaturen vid DVUT. När utetemperaturen motsvarar rumstemperaturen blir 

returtemperaturen densamma som framledningstemperaturen. 

  

Värme från markvärmelager når sällan över 15°C vilket innebär att värmenergin vanligen 

måste värmepumpas för att nå en användbar temperaturnivå. Ju lägre temperaturskillnad som 

värmepumpen behöver övervinna desto högre värmefaktor får den. (Jagemar, 2015) 

 

2.6.5 Termisk komfort 

 

Termiskkomfort är den temperaturen som man upplever som verklig i en byggnad. Det 

behöver alltså inte vara det som står på temperaturmätaren i rummet. Den upplevda 

temperaturen är en sammanvägning av strålningsutbytet i rummet, luftrörelserna och 

lufttemperaturen. Detta kallas också den operativa temperaturen.  

 

Operativ temperatur, lufthastighet (luftrörelse), aktivitetsnivå och klädsel är faktorer som 

påverkar den termisk komfort bygganden. (Linden, 2010) 

 

2.6.6 Effekt och toppeffekt 

 

Den mängd energi som omvandlas per tidsenhet kallas effekt (Eng. Power). Med andra ord, 

effekt är hastigheten för energiomvandlingen. Effekt kan bland annat yttra sig i form av ett 

värmeflöde eller arbete som mätts i watt [W], där en watt motsvarar en energiomvandling på 

en joule per sekund [J/s]. (Varma Hus, 2013) 

 

Toppeffekt är den maximalt effekt som behövs under extrema dagar för att värma/kyla en 

byggnad. Toppeffekten beräknas med hjälp av DVUT. Ett mål med termisk energilagring är 

att minska toppeffekten eftersom ett mindre effektbehov i byggnader minskar belastningen på 

energiförsörjningssystemen under kalla dagar. 

 

2.6.7    Värmekapacitet  

 

Värmekapacitet är den värmemängd som under fastställda betingelser måste tillföras ett 

system för att dess temperatur skall öka med en grad. SI-enheten är joule per kelvin [J/K]. 

Värmekapaciteten betecknas Cx där x anger de betingelser under vilka den bestämts, oftast vid 

konstant tryck som heter isobar värmekapacitet (Cp). (Nationalencyklopedin, 2015) 

 

2.6.7.1 Specifik värmekapacitet 

 

Den specifika värmekapaciteten för ett material är den mängd värme som krävs för att höja 

temperaturen en grad per viktenhet. Enheten för den specifika värmekapaciteten är [J/(kg·K)] 

eller [J/(kg·℃)]. 
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2.6.8  Byggnadens värmetröghet 

 

Värmetrögheten är ett mått på husets termiska stabilitet och förmåga att lagra värme, 

exempelvis i väggarna, grunden och bjälklagen. Beroende på vilka material man har använt så 

kan olika mycket värme lagras. Ett välbekant exempel på hur värmetrögheten fungerar i 

praktiken är att hus med tung stomme t.ex. betonghus ofta är svalare än trähus på sommaren 

eftersom betonghuset kan ta upp mer solvärme utan att det leder till övertemperaturer. (Isover, 

2011) 

 

Den värmelagrande förmågan beror på densiteten och materialets specifika värmekapacitet. 

Värmetrögheten (Eng. thermal effusivity) för ett material beräknas genom följande formel 

(ekv.1):  

 

Värmetröghet(b):             b= (λ*ρc)
1/2

   (Ekv. 1) 

 

enheten är [W·s
1/2

/(m
2
·K)] och 

 

ρ är materials densitet [kg/m
3
] 

c är specifik värmekapacitet [Ws/kg] 

λ är värmekonduktivitet [W/(m·K)] (Hagentoft, 2001)   

 

 Tabell 3 visar värmetröghet för olika material.  

 
Tabell 3 Värmetröghet (Hagentoft, 2001) 

Material 
Värmetröghet 

[Ws
1/2

/(m
2
·K)] 

Betong 1800 

Lätt betong 230 

Tegel 900 

Trä 310 

Mineralull 40 

 

2.6.9 Tidskonstant  

 

Tidskonstant beskriver hur snabbt en byggnad reagerar på en temperaturförändring utomhus.  

Tidkonstanten τ är lika med kvoten av byggnadens värmekapacitet dividerat med specifik 

effektförlust – transmissionsförluster genom klimatskal. Därför har tunga stommar längre 

tidskonstant än lätta stommar.  Även en lufttät och väl isolerad byggnad leder till en lång 

tidskonstant. Schablonvärden för tidskonstanten visas i tabell 4.(Persson & Vogel, 2011) 

 

Normalt kan bara ungefärligen de första 100-150 mm från inomhusluften i 

byggnadsmaterialet tillgodoräknas för tidskonstanten. Detta gäller fallet med lagring av värme 

mellan dag och natt i byggnadsstommen. (Jagemar, 2015) 
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Tidkonstanten (τ) beräknas enligt (Ekv. 2):  

 

𝜏 =
∑𝑚𝑗.𝑐𝑗

∑𝑈𝑖.𝐴𝑖+((1−𝜂).𝑛.𝑉.𝜌.𝑐𝑝)/3600
.

1

3600
   (Ekv.2) 

 

enheten är timmar [h] och 

 

mj= Massa för respektive konstruktionsskikt innanför värmeisoleringen. [kg]                        

cj= Specifik värmekapacitet för respektive skikt. [ J/(kg· K)]                         

Ui= Respektive byggnadsdels U- värde. [W/(m
2
°C)]                                                                 

Ai= Respektive byggnadsdels area. [m
2
]                                                              

η = Ventilationssystemets temperaturverkningsgrad.                                    

ρ= Luftens densitet. [kg/m
3
]                                 

n= Luftomsättning.  [1/h ] (Vikström, 2013)   

 

 
Tabell 4 Schablonvärden för tidskonstanten (Persson & Vogel, 2011) 

Konstruktion Tidskontant/h 

Äldre lätt byggnad (Isfält & Bröms, 1992) 

 
24 

Äldre tung byggnad (Isfält & Bröms, 1992) 

 
80 

Modern lätt byggnad med krypgrund (FEBY, 2009) 

 
80 

Modern halvlätt byggnad med platta på mark (FEBY, 2009) 

 
150 

Halvtung byggnad med bjälklag av betong, 

Lätta utfackningsväggar (FEBY, 2009) 
300 

 

Med hänsyn till byggnadens värmetröghet regleras radiatorsystemen i flerbostadshus genom 

att ändra temperaturen på framledningstemperaturen efter en given kurva utifrån uppmätt 

utetemperatur.  Redan för 30 år sedan sålde vissa fabrikanter reglercentraler och DUC:ar 

(processnivå Data Under Central) som reglerade på de uppmätta senaste 24 timmarnas 

löpande medelvärde av utetemperaturen istället för den momentant uppmätta temperaturen. 

(Jagemar, 2015)  

 

2.6.10    Prognosstyrning  

 

Konceptet introducerades av SMHI på 80 talet. Det är installerat framförallt i svenska 

flerbostadshus. Detta bygges på beräkning av framledningstemperaturen och tar hänsyn till 

solstålning genom fönster, vind, lufttemperatur och nederbörd. (Olsson, 2014) 

 

Prognosstyrning innebär att fler faktorer beaktas för att styra en byggnads energitillförsel, inte 

enbart utetemperatur. Med kunskap om byggnadens värmetekniska egenskaper och 

detaljerade väderprognoser beräknas en ekvivalent temperatur som styr systemet. (Persson & 

Vogel, 2011) 
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Olika fabrikat menar olika saker med "prognosstyrning". Vissa fabrikat använder verkligen 

prognos på främst utetemperatur, solinstrålning och vind. Medan andra bara använder 

realtidsdata och man byter ut utetemperaturgivare mot en svart låda där man lägger in värden 

från något meteorologiskt företag (Jagemar, 2015). Det kan definierats som ”en reglerstrategi 

för att behovsstyrda byggnaders uppvärmning genom att såväl prognostiserade som aktuella 

klimatparametrar beaktas i samspel med byggnadens egenskaper och användningssätt för 

framtagning av en anpassad framledningstemperatur.” (Olsson, 2014) 

 

2.6.11   Termisk massa 

 

Ett material som har förmågan att absorbera och lagar värmeenergi är en termisk massa. 

Materialen kännetecknas av att en stor mängd värmeenergi behovs för att ändra dess 

temperatur. Ett kännetecken för material med mycket termisk massa är att de har hög densitet. 

Betong, tegel och kakel är exempel på sådana material. Figur 3visar Innetemperaturen som 

funktion av tiden för några olika byggnadskonstruktioner. (Reardon, 2013) 

 

Termisk massa fungerar som ett termiskt batteri, under dagen absorberas värme som släpps ut 

när temperauren sjunker. På detta sätt kan en jämn lufttemperatur inomhus erhållas. (Reardon, 

2013) 

 

 
 
Figur 3 Innetemperaturen som funktion av tiden för några olika byggnadskonstruktioner. (Reardon, 2013) 

Det är inte bara värmelagringsförmågan hos ett material som är viktigt vid val av 

värmelagringsmedia. Egenskaperna för in och urladdningstid är också viktiga. (Chan, 2013) 

 

2.6.12    Akvifer 

 

Akviferer, även kallat grundvattenmagasin, utgörs av porös mark eller bergformationer där 

grundvatten samlas. Dessa är naturligt förekommande i hela landet (Fagerström, 1991). 
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2.7 Något om energilagringens historia 

 

Termisk massa har använts i urminnes tider i 

byggnader.  Lersten som en typ av termisk massa är 

fortfarande ett vanligt byggmaterial i områden där 

temperaturen skiljer mycket mellan dag och natt 

eftersom den hjälper till att hålla en jämn 

innetemperatur. Lerlager på väggar och tak hjälper 

till att absorbera och avge värme och hålla 

temperaturen stabil. Dessa begrepp gör termisk 

massa till en naturlig del av passiv solenergi idag 

(Go-gba, 2013). Ett lerstenhus visas i figur 4 som 

husfasaden är också från lera. 

 

Fasomvandlingsmaterial utvecklades efter andra 

världskriget för att lagra solvärme för uppvärmning. 

Forskning för alternativa metoder främst sådana som är volym effektivare än sensible 

värmelagring har lett till flertalet utredningar av latenta värmesystem. (Paris, Falardeau & 

Villeneuve, 1993) 

 

På 1930-talet började bönderna att använda islagring för att kyla den färska mjölken. Termisk 

islagring ger fördelen att man kan bygga enkla lager som kan fungera upp till 12 timmar utan 

komplicerad kylteknik.(EVAPCO, 2007). Ishus och islagring har urgamla rötter. I ishus 

förvarades isblock från sommar till vinter. Ofta isolerades isen med halm eller sågspån. I USA 

utvecklades under andra halvan av 1800-talet en jätteindustri som exporterade is från de stora 

sjöarna till Chicagos slakthus och till Sydamerika.(Jagemar, 2015) 

 

Den första medvetna användningen av värmelagring i akvifer rapporterades från Kina ca 1960 

(Paksoy, 2007). Där stora mängder av grundvatten cirkuleras för att kyla en 

industrianläggning.  

 

I slutet av 1970-talet började några kreativa ingenjörer att använda termisk islagring för 

luftkonditioneringsapplikationer. Under 1980-talet undersökte elbolag möjligheten med 

värmelagring för att balansera deras produktion och minska behovet av topplaster. (EVAPCO, 

2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur4 Lerstenshus, Iran (Hamshahrionline, 2011)  
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3 Värmelagringsmöjligheter  
 

I det här kapitlet beskrivs allmänt metoder och systemen för termisk energilagring (TES) som 

användas i byggnader. Vi kommer att studera fem olika värmelagringsmetoder, 

byggnadsstomme, PCM (fasomvandlingsmaterial), kemisk, mark/berg värmelagring och 

ackumulatortank och med hänsyn till avgränsning av arbete till värmelagringsmöjligheter i 

flerbostadshus, delar vi upp och beskriver värmelagringsmöjligheter i två huvudkategorier, i 

själva byggnaden respektive i närheten av byggnaden. Figur 5 visar olika 

värmelagringsmöjligheter. 

 

 

3.1 Värmelagring inom byggnadsstommen 

 

Det här avsnittet behandlar byggnader och deras förmåga att lagra värme. Byggnadsdelar har 

förmåga att lagra värme och/eller kyla i deras termiska massa från en period till en annan 

(över tid) och på så sätt minskas behovet av tillförd värme eller kyla. Figur 6 visar Illustration 

av de vanligaste värmeflödena i en byggnad. 

 

Värmelagringsmöjligheter 

I byggnader 
I närheten av 

byggnader 

PCM 
Kemiskvärm

elagring 

Byggnads-

stomme 

Ackumulator

-tank 
Akvifer Borrhål 

Figur 5 Värmelagringskategorier 
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Figur 6 Illustration av de vanligaste värmeflödena i en byggnad (Rönneblad, 2012) 

 

De egenskaper som möjliggöra lagring av värme eller kyla kallas värmetröghet. En värmetrög 

byggnad kan lagra överskottsvärme vid övertemperaturer och avge denna värme när 

temperaturen sjunker och värme behövs. Överskottsvärme som även kallas gratisvärme kan 

vara, sol, värme från elektriska apparater och aktiviteter som bedrivs i byggnader. Dessa är 

ofta svåra att styra över och kan orsaka oönskade övertemperaturer främst under soliga dagar. 

För att kunna utnyttja denna gratis värme krävs dock att innetemperaturen får variera något. 

(Rönneblad, 2012) 

 

Hur mycket värme som kan lagras i en byggnadsstomme beror av dess värmekapacitet, 

utformning och användning. Dessa faktorer skiljer sig åt mellan olika byggnadstyper så som 

lätta och tunga stommar. 

 

Tunga klimatskal av betong har hög värmekapacitet som bidrar till bra värmelagringsförmåga. 

Dessa egenskaper hos tunga klimatskal minskar behovet av installerad eleffekt (jämnar ut 

effektbehovet) och medför jämnare inneklimat. Även temperaturtoppar minskas (jämna ut 

temperaturvariationer). Detta sker på grund av betong förlänger byggnadens tidskonstant, som 

är ett mått på den tid det tar för en byggnad att reagera på en temperaturändring utomhus. En 

förutsättning för bättre och optimalt nyttande av betongens termiska massa är att låta 

betongytan exponeras mot innemiljön, d.v.s. inga värmeisolerande material som avskärmar 

den tunga stommen mot innemiljön. 

 

Lätta klimatskal har mindre värmekapacitet och värmelagringsförmågan jämfört med tunga 

stommar av betong. Detta medför att temperaturtoppar inte jämnas ut i samma utsträckning. 

För att stärka den värmelagrande förmågan kan man låta bjälklagen vara av betong eller 

tillsätta invändig gips. Figur 7 visar hur den termiska massan i en byggnad påverkar 

inneklimatets temperaturvariationer. 

 

Värmeförluster: klimatskalet, ventilation, otätheter, 

bortspolat varmvatten 
Köpt energi, gulmarkerade: varmvatten + elektriska 

apparater tillför byggnaden värme 

Gratisvärme, grönmarkerade: Solen+ uteklimatet vid 
varm väderlek+ brukarna 

Värmelagring (återgivning), rödmarkerade 
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Man kan använda en byggnads termiska massa för lagring av värme och kyla aktivt eller 

passivt. Det finns många olika tekniker för detta idag. Det finns också kombinationer av dessa 

två där laddningen är aktiva och urladdningen är passiv eller omvänt. 

 

Passiv värmelagring är värmeupptagning av övertemperaturer eller överskottsvärme direkt i 

en konstruktionsdel (väggar, tak, golv, inredningar). Egentligen krävs ingen medveten 

energitillförsel för att ladda eller ladda ur lagret och temperaturskillnaden mellan lagret 

(byggnadsstomme) och omgivning är den enda drivkraften för laddning eller urladdning. I 

detta fall kommer övertemperaturer från sol-instrålning och apparater och människor, det vill 

säga gratisvärme att vara det som lagras.  Passiv värmelagring sker i byggnader med hög 

värmekapacitet per volymenhet såsom betong.( Karlsson, 2010) 

 

Aktiv lagring i byggnadskonstruktionen (TABS) är ofta kallas termiskt aktiverade 

byggsystem. Dessa består ofta av olika delar av byggnaden som väggar, golv eller tak som 

aktiveras genom införlivandet av rör eller håldäcksplattor med hjälp av en pump, fläkt eller 

liknande. Vanligtvis låter man en vätska (vanligen vatten) eller luft cirkuleras mellan rör eller 

håldäcksplattor. Detta för att aktivt öka möjligheten till laddning respektive urladdning av 

energin i byggelementen samt förflytta värmen. Direkt elektricitet kan också användas för 

uppvärmning, den vanligaste användningen av denna teknik är golvvärme, där 

vattenledningar eller elektriska värmekablar är inbäddade i golvet. TABS systemet i 

byggnader ger bättre kontroll möjligheter jämfört med passiv lagring.  

 

Termodäck (ventilerade håldäcksplattor) är ett annat exempel på aktivt lagrings system. 

Termodäck betongplattor används för att transportera ventilationsluft genom håldäcksplattor 

för att ge både värme och kyla i byggnaden. Simuleringsstudier har dock visat att för en 

Figur 7 Schematisk beskrivning av hur den termiska massan i en byggnad påverkar inneklimatets temperatur – 

variationer (Karlsson, 2010) 
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kontorsbyggnad med TABS + VAV (variabelt luftflöde) är samordningen mellan systemen 

avgörande för att nå en hög effektivitet. 

 

 Aktiva takpaneler med inbäddade vattenledningar för kylning är annat exempel av TABS 

system. 

  

En bilhall i Eslöv med stora fönsterytor och nio stycken värmepumpar som förser lokalerna 

med värme är ett exempel på ett mindre energisystem som använder sig av omfördelning av 

värme med ett lågtemperaturssystem. I denna typ av byggnad blir det lätt varmt i vissa delar 

och ett golv-värmesystem där pumparna går även när inget värmebehov föreligger omfördelar 

värme aktiv från delar av lokalen med övertemperatur till resten av lokalen. (exempel på aktiv 

värmelagring)  

 

En sammanfattning av simulering studier för enfamiljshus och flerbostadshus som har passiv 

lagringsteknik (tung stumme) visar att energianvändningen påverkas marginellt. Det finns 

endast en liten besparingspotential men en mer konstant innetemperatur erhålls. (Ståhl, 2009)   

 

Enligt Anders Rönneblad delrapport i FoU-projektet ”Energibesparing genom utnyttjande av 

tunga byggnaders termiska beteende baserat på nya material, konstruktioner och 

värmelagringssystem” brukar en tung byggnad använda mellan 2–15 % mindre energi än en 

lätt, om övriga värmefysikaliska egenskaper är de samma. Besparings siffra relaterar till 

byggnader som bara utnyttjar passiv värmelagring med konstant inomhustemperatur under 

höst, vinter och vår. Besparingspotentialen blir betydande större om man kan tillåta små 

temperaturvariationer på ca en halv till en grad, och samtidigt med hjälp av ny styr- och 

reglerteknik utnyttja byggnadens värmedynamik. Med användningen av byggnader som 

värmelagring man kan möjligtvis minska energianvändningen i flerbostadshus mellan 30 och 

40 %. (Rönneblad, 2012) 

 

 

3.2 Fasomvandlingsmaterial (PCM) 

 

Energianvändningen i byggnader kan reduceras genom att minska dess värmebehov. Detta 

sker enklast genom att använda mer isolering och på så sätt minska värmeförlusterna genom 

klimatskärmen. Ett annat alternativt kan vara att öka den termiska lagringskapaciteten. Detta 

ger förbättrad värmeöverförings kontroll. Vilket kan ge en bättre värmeöverföringskontroll 

som med rätt styrning och reglering kan leda till en minskad energianvändning och bättre 

komfort. (Jin, Medina & Zhang, 2013) 

 

En känd metod för termiskvärmelagring är fasomvandlingsmaterial, vilket kallas PCM (Eng. 

”Phase Change Material”). Denna metod benämns också som latent värmelagring och kan 

användas i alla typer av byggnadsstommar. Både forskning och praktisk tillämpning har 

utförts i Sverige, USA, Tyskland o.s.v.  

 

Principen för PCM är att värme tas- eller släpps ut när materialet går från en fas till en annan. 

Under en fasövergång krävs respektive avges mycket energi vilket resulterar i att 

temperaturen förblir kontant under en lång tidsperiod. Denna Process kan utnyttjas för att 

hålla rumstemperaturen konstant vilket leder till en god termisk komfort.  
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Fasändring sker genom övergång från fast till flytande och från flytande till gas och tvärtom. 

Att arbeta med fast till flytande är den vanligaste formen för värmelagring. Anledningen är att 

mindre volym krävs vid ändringen jämfört mot fasövergång från flytande till gas.  

 

Figur 8 visar fasförändringen som funktion av tiden. Under smältprocessen absorberas värme 

utan att någon temperaturökning sker. Denna värme avges igen då temperaturen sänks och 

materialet återgår till fast form.  

 
Figur 8 Ett materials fasförändring som funktion av temperatur och tid. (Chemistry Tutorials, u.å.) 

De viktigaste egenskaperna för att välja rätt fasförändringsmaterial är smälttemperatur skulle 

vara lika rumstemperaturen. Pris, densitet, brandrisk, giftfrihet samt energilagringsförmåga 

spelar stor roll för praktiska användningar också. (Olsson & Linder 2009) 

 

3.2.1  Olika PCM klasser 

 

Fast-flytande PCM-material klassas i tre grupper; organiska, oorganiska och eutektiska (Se 

figur 9).    

 

Organiska material – organiska föreningar innehåller alltid kol och ofta väte. Vanligt 

förekommande som PCM är Parafinner(CnH2n+2) och Fettsyror(CH3(CH2)2nCOOH) och 

Glykoler. Paraffinerna är oljebaserade och används mest idag på grund av deras 

smälttemperaturer och frystemperaturer ligger mellan 20 och 30ºC. (Olsson & Linder, 2009) 

 

Oorganiska PCM delas upp i salt-/vattenbaserade och metaller. Den billigaste PCMen är salt-

/vattenbaserad. Problemet med oorganiska material är underkylning, vilket innebär att en 

vätskas temperatur sänks under dess fryspunkt utan att den övergår i fast form. En icke 

fullständig fasomvandling sker som försämrar materialen med tiden. Det går att tillsätta 

kemikalier för att lösa detta problem men då blir produkten dyrare. (Olsson & Linder, 2009) 

 

Eutektiska fasomvandlingar är combination av organiska och/eller oorganiska material. 
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Organisk PCM är oftast att föredra framför oorganisk PCM på grund av deras framträdande 

funktioner som ingen underkylning, goda termiska egenskaper, kemiskt stabilitet. Även om 

organiska PCM är att föredra, krävs de mer tid för att lagra och frigöra energin eftersom, de 

har dålig värmeledningsförmåga (Harikrishnan, Deenadhayalan & Kalaiselvam 2014). För- 

och nackdelar för varje grupp har samlats i nedanstående tabell 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oorganisk 

PCM 

Fast-Flytande 

Organisk Eutektisk 

Parafiner 

Metaller Fettsyror 

Salt 

Hydrater 

Organisk- 

Organisk 

Organisk- 

Oorganisk 

Oorganisk- 

Oorganisk 

Figur 9 PCM Klassning (Zhou mfl. 2011) 

Glykoler 
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Tabell 5 Jämförelse mellan olika typer av PCM (Zhou mfl. 2011) 

 
Fördelar Nackdelar 

Organiska PCM 

1. Är tillgängliga i stora temperaturitervall  

2. Behöver inte kylning 

3. Är stabilt och kan återvinnas 

4. Har bra kompatibilitet med andra material 

 

1. Låg värmeledningsförmåga 

(ca:0.2W/(m·k)) 

2. Relativ stor volymändring 

3. brännbar 

Oorganiska PCM 

1. Hög värme av fusion 

2. Hög värmeledningsförmåga 

(ca:0.5W/(m·K)) 

3. Mindre volymändring 

4. Tillgänglig med låg kostnad 

 

1. Underkylning 

2. Korrosion 

Eutectic 

1. Skarp smälttemperatur 

2. Hög volymetrisk termisk lagring 

Brist på tillgängliga testet data 

termofysiska egenskaper 

 

 

3.2.2  PCM och byggnader 

 

Den enklaste och mest utbredda sättet att använda fasomvandlingsmaterial i byggnader är att 

mätta/impregnera gips, betong eller andra porösa material. Nyligen har det utvecklas olika 

typer mikroinkapslingstekniker i form av pulver. Pulvret innehåller fasändrings material i 

behållare av PVC eller aluminium där PCM-

materialet inte kan läcka ut.  Den slutliga 

produkten distribueras i allmänhet som en 

panel eller väggskiva som är lätta att hantera 

och installera, där PCM materialet är väl 

inneslutet. En mindre storlek av 

mikrokapslarna medför att PCM materialet 

utnyttjas bättre d.v.s. den totala ytan av PCM 

blir större (Evola et la, 2012). Mikroinkapslat 

PCM kan användas i byggmaterial för väggar, 

tak och golv dock minskar 

betongsstyrka.(Zhou et la, 2011) 

 
                                                                                                           Figur 10 Elektronmikroskopi: PCM i gips (BASF, u.å.)                                                                                                            

Figur 10 visar en bild av mikroskopiska sfärer, vax, som smälter vid en viss temperatur.  

Fasomvandlingsmaterial kan användas i kombination med ventilationssystem och 

vattentankar.  

 

Figur 11 visar hur PCM i väggar tar upp värme under dag och frigör den under natten. Detta 

kallas passiva kylning. 
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Figur 11 Principskiss för passiv kylning (Hauer, 2013) 

 

PCM panel kan användas på tak eller mellanväggar inomhus. Men simuleringar visade att 

PCM plattor är effektivare om de tillämpas på mellanväggen än tak. Eftersom väggar är 

utsätts direkt solstrålning som leder till snabbare smältning och hindrar rumstemperatur 

ökning.(Hauer, 2014)  

  

3.3 Kemisk värmelagring (TCS) 

 

Ett stort problem med solenergi är säsongsvariationen i kombination med värmebehovet.  Då 

tillgången på solvärme är god finns endast ett mycket litet värmebehov. Lösningen är att lagra 

energin under en längre period, vilket kan göras genom kemisk värmelagring. (Kerskes mfl, 

2012) 

 

Kemiskvärmelagring TCS(Eng.”thermo-chemical storage”) innebär att stora mängder av 

kemisk energi absorberas och frigörs genom att jämvikten förskjuts mellan två eller flera 

kemiska föreningar. Detta görs vanligen genom att ändra tryck och temperatur. Ett exempel är 

om förening AB värmas upp så att den delas i två komponenter, A och B (AB + Värme⇔ 

A+B). Komponenterna kan sparas separat. Värme frigörs igen när komponenterna 

sammanfogas. (Faninger, u.å.)  

 

Reversibla kemiska reaktioner behövs för lagring av värmeenergi i denna form. För att kunna 

utnyttja detta system i byggnader måste reaktanterna fungera utan tillsats av annat material, 

kunna spara lagom energi och vara billigt att använda. (Ercan Ataer, 2006) 

 

Figur 12 visar hur kemisk värmelagring kan användas för att flytta energi från en plats till en 

annan. Man använder energin vid avfallsförbränningen till att separera de kemiska 

komponenterna. Dessa transporteras sedan till fjärvärmeverket där de tillåts reagera med 

varandra igen så att energin kan frigöras. (IEA-ETSAP & IRENA, 2013) 

 
Figur 12 Flyttbar värmelagring (Hauer, 2013) 
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Fördelar med denna metod är, stor värmelagringskapacitet, små värmeförluster och goda 

värmeöverföringsegenskaper. Nackdelen är att det krävs en viss mängd energi för att 

urladdas. Dessutom krävs en reaktant, vanligen vattenånga för att starta 

urladdningsreaktionen. Metoden är en så länge på laboratorienivå och mer forskning krävs för 

att få produkten kommersiell. (Kerskes mfl, 2009) (Heier, 2013) 

 

Ett forskningsarbete har gjorts i Tyskland. Under 2008 till 2012 har man dimensionerat och 

utvecklat metoden med focus på flerbostadshus och temperaturer under 100ºC. Detta projekt 

som har sket i laboratoriemiljö heter “chemical heat storage using reversible solid/gas 

reaktions”(CWS). (Kerskes mfl, 2012)   

 

 

3.4 Värmelagring i närheten av byggnader 

Värmelagring utanför byggnaden kan ske i borrhålslager (BTES), akviferer (ATES) och/eller 

i stora vattentankar. Dessa metoder kommer att studeras i det här kapitlet. 

 

3.4.1 Borrhålslager (BTES) 

 

Ett sätt att lagra värme i mark är via ett så kallat borrhålslager BTES (Eng. ”Borehole 

Thermal Energy Storage”). Lämpliga geologiska strukturer för denna typ av lagring är berg 

eller vattenmättade jordar utan naturliga grundvattenflödet. 

 

Energilager enligt BTES-principen kan beskrivas som ett antal borrhål, som är borrade i 

ringar utanför varandra. Antalet borrhål och hur djupt man borrar beror på hur mycket energi 

som ska lagras. Dessa hål bör vara 30-100 m under markytan med ca 3 m avståndet 

däremellan. Hålen kan vara enkel- eller dubbel U-rör eller koncentriska rör. Samtliga 

information visas i tabell 6 och borrhåll detaljer visas i figur 13. 

 

Värme laddas eller urladdas genom de vertikala borrhålen. Under laddning floder värme från 

kärnan i BTES till gränserna, vilket innebär att den högsta temperaturen erhålls i lagrets 

centrum. Vid urladdning sker det omvända förloppet.  Ett isoleringsskikt på överytan av lager 

minskar värmeförlusten till omgivningen, sidoväggarna och botten av lager isoleras inte på 

grund av otillgänglighet (Schmidt & Miedaner, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 22 - 

a. 

c. 

b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kärnan i borrhålslagring har den högsta temperaturen för att minimera värmeförluster till den 

omgivande marken. Ju större borrhålslager som byggs desto mindre förluster fås i förhållande 

till den mängd energi som lagras. 

 

För borrhålslagring är det vanligt att använda värmepumpar under urladdningen, men det 

finns också exempel på högtemperaturborrhålslager (25-45 °C maximum och minimum 

temperatur för borrhål kärnan, en fallstudie av bostadsområdet Anneberg i Sverige) utan att 

använda värmepumpar. I det beskrivna systemet används en vattentank i kombination med 

borrhålet för att åstadkomma en effektivare kortsiktig prestanda, d.v.s. toppeffekt. (Heier, 

2013). 

Tabell 6 Typiska värden och data för borrhålslager. (Schmidt & Miedaner, 2012) 

Figur 13 Borrhåls detaljer (a. & b. Schmidt & Miedaner, 2012) (c. Sting Capital, 2010) 
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Lagringskapaciteten kan enkelt utökas om det finnas utrymme för ytterligare borrhål. På 

grund av låg kapacitet för laddning och urladdning används ofta ett buffertlager som är 

integrerat i systemet. Ett borrhålslager är enklare att bygga, driva, sköta och underhålla 

jämfört mot ett akvifer lager. 

 

Ett exempel med borrhål som kombinerats med solvärme är Drake Landing Solar Community 

(DLSC) i Kanada. Lagret omfattar 144 hål med djupet 35 m som börjades använda 2007. 

Värme utvanns efter första sommaren, och inom fem år var systemet fulladdat. År sex 

levererades 98 % av värmen genom närvärme från solenergi. (Sibbitt mfl, 2015) 

 

Figur 14 visar DLSC som 52 småhus är anslutna till ett sol- och borrhålsvärmelager. Här har 

varje hus också fått en egen naturgaspanna som fungerar som komplement då värmen från 

lagret inte räcker.  (McClenahan mfl, 2006) 

 

  
Figur 14 Exempel på anslutning av villor till ett sol- och borrhålsvärmelager. (McClenahan, mfl 2006) 

 

3.4.2 Akviferlager (ATES) 

Vid värmelagring i akvifer (Grundvattenmagasin för lagring av värme och kyla) ATES 

(Eng.”Aquifer Thermal Energy Storage”) används grundvattnet med omkringliggande mark, 

som lagringsmedium. Akvifer lagring är en ganska begränsad teknik eftersom det måste 

finnas en lämplig akvifer i närhet till byggnaden (er). Grundvatten kallas det vatten som utgör 

den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen. På vissa ställen finns det geologiska 

bildningar som lagrar grundvatten. Dessa ställen som lagrar grundvatten kallas 

grundvattenmagasin eller ”akvifer”. Ett grundvattenmagasin kan användas för att lagra energi 

i form av värme eller kyla. Figur 15 visar schematisk bild över grundvattenmagasin. (WSP, 

u.å.) 

Systemet består av en injektionsbrunn och en uttagsbrunn, vanligtvis placerade på olika sidor 

av akviferen. Då man via injektionsbrunnen pumpar ner varmt vatten, skapas en 
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temperaturfront i akviferen mellan den uppvärmda delen och den svala delen. 

Temperaturfronten kan verka vertikalt eller horisontellt, beroende på brunnarnas placering.  

 

Detta är fördelaktigt eftersom man under sommaren kan pumpa ner överskottsvärme i 

injektionsbrunnen, samtidigt som man via uttagsbrunnen utnyttjar det svala vattnet till 

kylning. När vatten tillförs eller tas upp förflyttas temperaturfronten mot respektive brunn. Av 

denna anledning bör akviferer avsedda för värmelagring vara mycket stora. För att vara 

ekonomiskt godtagbara bör akviferlager inneha en volym om minst 1 000 000 m3. (Heier, 

2013) 

 

För att kunna dra full nytta av en akvifer lagring är det också viktigt att värme- och kylbehov 

är något balanserad med båda varma och kalla brunnar i akviferen. 

 

 Det finns flera fördelar med att akvifer lagring jämfört med till exempel borrhål lagring. Den 

viktigaste fördelen är möjligheten att uppnå mycket höga värme- och kyleffekt. Om 

temperaturen i grundvattenmagasinet är tillräcklig innebär detta att direkt uppvärmning och 

kylning kan användas utan behov av värmepumpar eller någon typ av kortvarig hög 

effektlager. På grund av karaktären av akvifären lagring, är det endast lämpligt för byggnader 

(eller grupper av byggnader) med hög värme och kylbehov.(Heier, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15 Schematisk bild över grundvattenmagasin med varm och kall sida (WSP, u.å.) 
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3.4.3 Ackumulatortank 

 

Genom att ta hjälp av ackumulatortankar kan stora 

mängder energi sparas som utvunnits med hjälp av 

förnyelsebara energikällor. Med denna metod kan man 

både minska topplaster i nätet och CO2 belastningen. 

Figur 16 visar en ackumulatortank som används i Borås, 

Sverige. 

 

En ackumulatortank är en vattenbehållare som finns i alla 

möjliga former och storlekar och kan används som 

varmvattenberedare eller i vattenbruna 

värmesystem.(Energihandbok, 2015) 

 

En ackumulatortank kopplas oftast till en värmekälla för 

att spara dess värme. Den vanligaste värmekällan som 

används är vedeldning och/eller solvärme men det finns 

inga begränsningar till vilka värmekällor som kan användas. Möjligheten att använda 

miljövänliga lösningar är god. (Energimyndighet, 2011) 

 

Ackumulatortankar kan vara både isolerade och 

oisolerade. Vanligtvis används isolering som glasfiber- eller mineralull. En oisolerad tank 

grävs oftast ned i marken. Marken kan då fungera som ytterhölje och ger samtidigt en viss 

isolering. (Energihandbok, 2015) 

 

En av de vanligaste värmelagringarsmetoderna är ackumulatortankar som klassificeras som 

aktiv värmelagring. Värme kan lagras i en tank när energibehovet är lågt och användas när 

energi behovet är högt. (Persson & Larsson, 2014) 

  

Med denna metod används en vätska som lagringsmediet. Vätskans egenskaper såsom 

specifik värmekapacitet, långtidsstabilitet under termisk cirkulation samt kokpunkten spelar 

stor roll för lagringsmöjligheten. 

 

Om en vätska används med hög specifik värmekapacitet kan mer värme lagras i mindre 

volym jämfört med om en vätska som har lägre specifik värmekapacitet används. En annan 

viktig egenskap är kokpunkten av vätska. En högre kokpunkt klarar en betydligt högre 

temperatur utan att koka. T.ex. vatten har betydligt högre värmekapacitet, 25-40%, än 

fossilolja medan kokpunkten är lägre, vilket kräver specialåtgärder när temperaturen 

överstiger vattens kokpunkt. Den vanligaste väskan som används för värmelagring är vatten 

eftersom den inte är explosiv och är tillgänglig och har inte dåligt effekt på miljö vid läckage 

samt är billigare att använda. (Hasnian, 1998) 

 

Ackumulatorer produceras i två typer; trycksatta och trycklösa. Trycksatta tankar bygger upp 

ett tryck för att kunna hålla vätskan i övertryck (Svensk Fjärrvärme, 2008) vilket ökar vattens 

kokpunkt. Fördel med trycksatta tankarna är att det går att lagra varmvatten med temperaturer 

som överstiger 100 °C. Kapaciteten blir då högre per volymenhet jämfört mot trycklösa 

ackumulatortankar, dock ökar kostnaden. (Skogfält, 2009) Trycklösa ackumulatortankar är 

billigare men med mer värmeförluster. Några exempel på  Svenska företag som tillverkar 

industriackumulatorer är: Flamco, Husqvarna Tanksvets, Rodoverken .(Energihandbok, 2015) 

 

Figur 16  Ackumulatortank; Borås (White, u.å.) 
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Den högsta laddningstemperaturen för trycklösa ackumulatortankar är 98°C. Dessa typer av 

tankar är mer ekonomiska och får rimliga anläggningskostnader för stora volymer. I Sverige 

är trycklösa tankar vanligast för lagervolym över 10 000 m3. De största tankarna har 

50 000 m
3
 volym och används i fjärrvärmevarmsystem. Dessa tillverkas ofta av stål. (Svensk 

fjärrvärme, 2008) Annars kan ackumulatortankar också byggas av betong. Ståltankar behöver 

speciella åtgärder för att hindra korrosion.  

 

Varmt vatten har lägre densitet än kallt vatten. Detta kan användas för att skilja vatten i en 

tank. Det varma vattnet hamnar ovanför det kalla vilket gör det möjligt att styra vilken 

temperatur man önskar på det utgående vattnet och hela tanken behöver inte värmas till max 

temperatur.  (Svensk Fjärrvärme, 2008)  

 

Ett exempel där värmelagring skett med hjälp av en tank är i München, Tyskland som visas i 

figur 17 och 18. Detta projekt har som syfte att minska CO2 utsläppen för en mer hållbar 

energiförsörjning.  

 

 
Figur 17 Säsongvärmelagring med hjälp av en ackumulatortank, München, Tyskland (Pauschinger, 2012) 

I detta projekt kommer 50 procent av energin från solen. Energin lagras i form av säsongs 

värmelagring STES (Eng. ”Seasonal Thermal Energy Storage”) i en stor tank som grävts ned i 

marken. Figur 18 visar en schematisk funktion av detta projekt.  

 

Nackdelen med projektet är kostnaden samt att tanken är så liten att årsbehovet inte täcks. 

(Jagemar, 2015) 
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Figur 18 Schematisk funktion av vattentank och solvärme, München, Tyskland (Pauschinger, 2012) 
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4 System som utnyttjar byggnadens värmetröghet  
 

I det här avsnittet studeras olika verktyg och lösningar som finns för att utnyttja byggnaders 

värmetröghet på bästa och effektivaste sätt. Lösningar studeras i två avsnitt; öppna lösningar 

och kommersiella paketlösningar. 

 

4.1  Öppna lösningar som utnyttjar byggnaders värmetröghet 

 

Öppna lösningar för energibesparing i byggnader är baserad på styrutrustningen som 

optimerar driften i fastigheten. ”Vid driftoptimering av byggnaden tas hänsyn till byggnadens 

värmelagring då styrutrustning till värmesystem har funktioner som tar hänsyn till 

byggnadens tidskonstant". För att dessa lösningar ska utnyttjas på bästa sätt krävs att 

driftoptimering av byggnaden utföras regelbundet. 

Svenska företag som levererar energitjänster (öppna lösningar)enligt EPC-konceptet är 

Caverion, Dalkia, Eneas Energy, Honeywell, Schneider Electric, och Siemens.  

Siemens och Schneider Electric är två stora företag (entreprenören) som utför öppna 

lösningar/EPC (Energy Performance Contracting)-projekt. EPC är ett kontrakt mellan 

fastighetsägare där entreprenörer som entreprenören garanterar en viss energibesparing under 

kontraktstiden och är ansvarig för slutresultatet. Fastighetsdrifttekniker utbildas för systemen 

och funktioner i styrutrustningen för att en optimal besparing ska kunna ske. Exempelvis 

används natt- och helgsänkning och andra ”energismarta” funktioner i styrsystemen. 

(Kurkinen mfl, 2012) 

Öppna lösningar är mer anpassningsbara jämfört med paketlösningar eftersom de är 

programmerbara och ger möjligheten att anpassa systemet till varje specifik byggnad. Detta 

kan även betraktas som nackdelar då rätt kunskap och kompetens alltid behövs för ett optimalt 

resultat. "Om man gör rätt finns det mycket att tjäna, om man gör fel kan huset i värsta fall 

värmas och kylas samtidigt”.( Rönneblad 2012) 

 

4.2 Kommersiella paketlösningar som utnyttjar byggnaders värmetröghet 

 

 

Paketlösningarna som beskrivs nedan bygger på att systemen utnyttjar byggnaden så som den 

är.  

Systemen har utvecklats i Sverige och bygger på prognosstyrning, vilket innebär att 

uppvärmningen anpassas till byggnadens tidskonstant och förväntad utetemperatur. De 

vanligaste systemen tillhandahålls av e-Gain, EnReduce Energy System, Kabona eller 

NordiQ. Termodäck är en annan typ av system som bygger på håldäckselement av betong 

som fungerar som värmelagring och värmeväxling.  
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4.2.1 Styr- och reglersystem  

 

4.2.1.1 e-Gain 

 

eGain är ett svenskt styr-och reglersystem baserad på väderprognoser. Enligt tillverkaren kan 

systemet spara upp till 15 % av uppvärmningsbehovet samtidigt som ett jämnare klimat 

erhålls.  

 

Företaget använder sig av ett styrsystem som ansluts till det befintliga värmesystemet.  

Produkten lämpar sig enbart för vattenburna värmesystem som kan styras från en enda punkt. 

Systemet använder sig av prognosstyrning där utetemperaturgivaren som styr traditionella 

system ersätts av en mottagare som tar emot lokala väderprognoser. Ingen injustering av 

systemet genomförs i företagets regi vid installation men de rekommenderar dock att en 

injustering genomförs (Styrsystemet beaktar solinstrålning, solinstrålningsvinkel, reflektion 

från mark, vindhastighet, vindriktning, byggnadens fönster och väggareor, orientering och 

byggnadens värmetröghet). Enskilda radiatorer kan regleras på samma sätt innan och efter att 

styrsystemet installerats. (Geiser, 2011)  

 

Företaget riktar sin produkt mot flerbostadshus där energibesparingen sker genom att 

värmesystemet anpassas efter den termiska energin som finns lagrad i stommen baserat på 

byggnadens tidskonstant och väderprognoser. Systemet använder sig av en ekvivalent 

temperatur istället för utetemperatur för att bestämma börvärdet på framledningstemperaturen. 

Uppvärmningssystemets drifttoppar förskjuts och systemet kan arbeta med lägre och jämnare 

effekt eftersom värmeenergi lånas från byggnadsstommen. Systemet utvärderar kontinuerligt 

prognosens kvalitet och vid för stora avvikelser skiftar systemet över till att styra efter 

utetemperaturen istället för prognos (eGain, 2011). Den genomsnittliga besparingen för cirka 

2000 byggnader runt om i Sverige har enligt eGain hittills varit 12 kWh/(m
2
 år). Arean gäller 

bostadsarea (Geiser, 2011). 

 

4.2.1.2 EnReduce Energy System  

 

EnReduce är ett styrsystem som ger både energibesparing och ett jämnare inneklimat, 

besparingspotentialen är 15-25% på energibehovet för uppvärmning. Systemet ansluter till det 

befintliga värmesystemet och kan även användas för ventilationsstyrning. En 

temperaturgivare monteras och ersätter utetemperaturgivare för styrning av värmetillförsel. 

Placering av utetemperaturgivare i lägenheterna anpassas till husets egenskaper och 

installationssystem. 

 

Systemet arbetar med att jämna ut effektuttaget genom att försöka maximera utnyttjandet av 

byggnadens termiska lagring och gratis energi innan köpt energi tillförs. (Blekastad, 2011) 

 

Styralgoritmen ska beräkna den termiska lagringsnivån i byggnaden och endast tillföra värme 

då de invändiga sensorerna mäter en för låg temperaturnivå och byggnadens värmelager är 

otillräckligt. Intrimningsperioden kan variera från någon månad till en hel 

uppvärmningssäsong för att ställa in algoritmens olika parametrar. 
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Byggnadens brukare har samma regler möjligheter på radiatorer som innan installation med 

skillnaden att de endast kan reglera temperaturen nedåt från styrningens maximalt tillåtna 

temperatur.(Blekastad, 2011) 

 

4.2.1.3 Kabona  

 

Kabona är ett prognosbaserat styrsystem som ger energibesparing och ett jämnare inneklimat. 

Tillverkaren uppger att besparingen kan vara upp till 25 % för fjärvärme, 15 % för el och 30% 

för kyla. Systemet används i olika omfattning i flerbostadshus respektive kontor, köpcentrum 

och sjukhus. Störst energibesparing åstadkoms för fastigheter med stort kylbehov. 

 

Kabona har ett gemensamt styrsystem för ventilation, värme och kyla som kallat Ecopilot. Det 

gemensamma styrsystemet eliminerar risken för att uppvärmningssystemet och ventilationen 

motverkar varandra genom att värma och kyla samtidigt, vilket kan ske i system utan intern 

kommunikation. Temperaturgivaren placeras nära frånluftsdon för att ge en representativ bild 

av inneklimatet. 

 

Styrningen ska ta stommens värmekapacitet i beaktning och använder sig av lokala 

väderprognoser för att beakta ute temperatur, vindriktning, sol och nederbörd. Prognoserna 

används tillsammans med innetemperaturgivare för att styra inneklimatet.(Kabona, 2011) 

4.2.1.4  NordiQ  

 

Det svenska företaget NordIQ har sin egen utvecklade fjärrvärmecentral. Tillverkaren uppger 

att denna har en energibesparingspotential på 10-25 % för uppvärmningsbehovet. Utöver 

energibesparingarna ska systemet även leda till ett jämnare inneklimat. 

 

Företagets fjärrvärmecentral ansluts till det befintliga uppvärmningssystemet och ersätter den 

konventionella centralen som finns i huset. 

 

Styrsystemet beaktar byggnadens effektsignatur tillsammans med dess tidskonstant och 

balanstemperatur. Med hjälp av effektsignatur och balanstemperatur kan mängden värme som 

behöver tillföras byggnaden beroende av rådande utetemperatur utläsas, tidskonstanten styr 

systemets fördröjning. För att beräkna effekten som levereras till byggnaden mäts flödet på 

sekundärsidan och tryckfallet på primärsidan för att beräkna flödet. 

 

NordIQs egenutvecklade styrenhet för uppvärmning av tappvatten kallas Enabler och 

beräknar den energimängd som behöver tillföras för att vattnet ska nå önskad temperatur till 

skillnad från PIDO reglering som arbetar för att rätta till skillnaden i efterhand. Med NordIQs 

Enabler ska styrningen bli snabbare och stabilare då ingen återkoppling av resultatet är 

nödvändig eftersom värmebehovet är känt innan korrigeringen genomförs.(Andersson & 

Werner, 2005) 

 

För att jämna ut byggnadens effektuttag under dygnets drifttoppar använder systemet sig en 

effektbegränsning. Under drifttoppar för tappvattenuppvärmning stryps värmetillförseln för 

uppvärmning tillfälligt och värme lånas istället från stommens värmelager (Andersson & 

Werner, 2005). 
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4.2.2  Byggnadssystem 

 

4.2.2.1 Termodäck system  

  

Termodäck är en energieffektiv lösning från Svenska Strängbetong. Systemet bygger på att 

byggnaden värms och kyls genom att utnyttja dess betongstomme. Två svenska ingenjörer 

utvecklade systemet på 1970/80-talet och har sedan dess spritt sig runt om i världen. Idag 

finns det mer än 380 byggnader som använder Termodäck systemet, allt från varma klimat 

som Saudiarabien till Storbrittanien och Kanada. 

 

Enligt Termodäck ger deras system energibesparingar på mellan 20-50% med 70-90% 

minskning av toppeffekten. Jämfört med andra energibesparinglösningar har Termodäck lägre 

konstruktionskostnad eftersom man inte man behöver någon extra installationsutrustning. 

(Termodeck, 2015) 

 

System: 

Termodäck är ett system som utnyttjar värmekapaciteten hos tunga byggnadsstommar. Detta 

system skiljer sig från den konventionella tekniken på så sett att bjälklaget och används mest 

för lagring av kyla i kommersiella byggnader. Från en fördelningskanal förs tilluften in till ett 

håldäcksbjälklag och sedan vidare ut i rummen. Håldäcksbetongbjälklaget fungerar som 

värmeväxlare mellan tilluft och rum och överför värme och kyla från tilluften direkt till 

betongen innan tilluften når rummet. På så sett fungerar betongbjälklaget som ett energilager 

som även förmedlar tilluft in i byggnaden och utnyttjar byggnadens värmetröghet. 

(Termodeck, 2015) 

 

Termodäck baserad på principen för termisk tröghet innebär att en tung byggnad lagrar 

värmen dagtid och avger den under natten. Temperaturen jämnas ut och variationerna fördröjs 

under dygnet – det gör lokalen lite svalare under dagen och något varmare nattetid. 

(Strängbetong, 2015) 

 

Fördelarna med Termodäck är många, inte bara energibesparing utan också, minskade 

kapitalkostnader t.ex. genom eliminering av vattenradiatorer, låg miljöpåverkan, flexibilitet i 

design, komfort och stabilt inneklimat och tyst drift. (Termodeck, 2015) 

 

Sammanställning: 

 

En studie vid Lunds universitet har undersökt prestanda av ovan nämnda kommersiella 

paketlösningar i flerbostadshus i olika delar av Sverige. Tabellen nedan sammanfattar 

resultaten av de studerade objekten.  
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 Tabell 7 Sammanfattning av energibesparing genom olika former av kommersiella prognosstyrningspaket 

 

 

Resultatet av genomförda paketlösningar visar att energianvändningen för uppvärmning 

minskade betydligt. Även toppeffekten minskade. Flera av dessa lösningar börjar vinna 

marknadsandelar och kan användas vid ombyggnad och vid ny produktion. T.ex. EnReduces 

system som har installerats i cirka 50000 lägenheter. Den är just vid ombyggnad som den 

största nyttan troligen är eftersom här finns stor andel outnyttjad termisk massa.  

 

Figur 19 nedan visar hur stora energibesparingarna kan vara för de olika systemen. Resultaten 

gäller för byggnaderna som representeras i Tabell 7 ovan.  

 

 

 

 

 

Åtgärd 

 

Stad/ 

Fastighets-

beteckning 

 

Antal 

Energianvänd

ning 

(kWh/år)/m
2
 ) 

innan 

installation 

 

Medelbespar-

ingen 

(kWh/(m2 

år)) 

Besparing 

% 

traditionell 

styrning 

till eGain 

Ystad 

AB Ystadbostäder 
2000 byggnader 

131 15 ±11 11% ±8% 

eGain till 

EnReduce 

Halmstad 

HFABkommunala 

fastighetsbolag 

1 280 lägenheter 120 7 ±6 6 % ±5% 

traditionell 

till 

EnReduce 

 

Uppsala 

Dombron 

fastighet 

2000 lägenheter 163 22 ±13 13 % ±5% 

traditionell 

till kabona 

November 

2010 

 

     Lidköping 

Fastighets AB 

Drömstan 

byggdes1967 

598 lägenheter 92 
12 ±3 13 % ±3% 

traditionell 

till NirdiQ 

2010 

Gävle  

Gavlegårdarna 

kommunala 

fastighetsbolag 

47 lägenheter 
163,9 3,7 2% 
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Figur 19 Resultaten av energibesparingarna utförda för byggnaderna som redovisas i tabell XX. Störst besparing 

erhålls för byggnaderna som bytte till systemen från EnReduce och Kabona (Persson & Vogel, 2011) 

 

En annan studie vid Charmers universitet har undersökt styrning av värmesystem baserat på   

Prognostiserat väder. Detta arbete gick ut från resultatet av enskilda småhus och resultatet 

visade ingen nationell besparingspotential. (Olsson, 2014) 
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5 Beräkningsverktyg   
 

 

5.1 IDA ICE 

 

IDA ICE (Indoor Climate and Energy) är ett energiberäkningsprogram som utvecklades av 

EQUA (ett privatägt företag) som grundades 1995. Man använder detta 

energisimuleringsprogram för studier av termiskt inomhusklimat samt energianvändningen 

för hela byggnaden. Programmet kan anpassas till lokala språk och krav. Parametrar som 

klimatdata, produkt- och materialdata, specialsystem och standarder är sådant som kan ändras.  

Programmet används av förvaltare, konstruktörer, VVS- projektörer, tillverkare och forskare. 

(EQUA 2015) 

 

Man kan använda programmet i tre olika nivåer. Enklaste nivån (IDA Room) för en zon, 

standardnivån för flera zoner och avancerade nivån som ger möjlighet att man skräddarsy en 

modell direkt efter behovet. “På alla nivåer i IDA ICE beskrivs de matematiska modellerna 

med ekvationer i ett formellt språk, Neutral Model Format (NMF)”. En 3D-modellerare i 

programmet görs byggnadssimulering som beskrivs byggnaden för tidiga studier och senare 

skeden. 

 

Material och konstruktioner kan skapas i IDAs databas och man kan importera dem från 

CAD-modellen direkt. Information från VVS-system, värmelaster, reglerstrategier och 

klimatdata kan importeras och skapas i modellen vilket ger möjligheten att simulera en 

byggnad under olika perioder. Simuleringen görs för två modeller klimatmodell och 

energimodell. Klimatmodellen är en detaljerad modell som beräknar exempelvis 

komfortindexen i olika positioner. Energimodellen har kortare beräkningstid och räknas med 

en genomsnittlig strålningstemperatur. Resultaten av simuleringen kan presenteras antingen 

som diagram eller i en rapport. 

 

Fördelen med IDA ICE är att alla beräkningar utförs öppet vilket ger möjlighet för 

användaren att validera och kontrollera alla beräkningar. Två nackdelar med programmet är 

att det krävs mycket god kunskap inom installationsteknik och det kan ta lång tid att bygga 

upp modeller och beräkningar för komplexa byggnader. (Persson, 2011) 

 

 

5.2 VIP Energy 

 

VIP-Energy är ett energiberäkningsprogram som utvecklats av StruSoft, vilket är ett svenskt 

mjukvaruföretag. 

 

Programmet beräknar energiprestanda och energibalans för byggnader. Beräkningarna utförs 

timme för timme under en önskad tidsperiod. Exempel på information som tas med i 

beräkningarna är värmelagring, solenergi, värmepumpar, golvvärme, luftinfiltration, 

transmissionsförluster genom luft och mark. Dessutom finns klimatdata från hela värden att 

tillgå.(Strusoft, u.å.) 
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All indata matas in i indataflikar för den fysikaliska modellen och sedan beräknas behovet av 

värme och kyla, specificerad energianvändning från olika system, byggnadens totala 

energianvändning och en direkt jämförelse mot BBR-kraven.  

 

Fördelarna med VIP-Energy är att den är relativt enkel att använda. Både uppbyggnaden av 

modellen och beräkningarna går relativt snabbt.  

 

Nackdelar med programmet är det behövs god kunskap inom byggnadsfysik och 

installationsteknik för att man ska kunna nå ett rimligt resultat. Små avvikelser i indata kan 

leda till stora fel i resultatet. (Persson, 2011) 
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6 Resultat och analys 
 

 

Arbetets syfte har varit att sammanställa olika energilagringsmetoder för flerbostadshus och 

utvärdera dessa ur ett energibesparingsperspektiv. De olika metodernas tekniska utförande, 

för- och nackdelar har studerats via befintlig litteratur.  

 

Litteraturstudien har visat att man kan lagra värme direkt i byggnaden eller i närheten av den. 

Passiva lagringsmetoder i byggnader kan utföras med hjälp av antingen 

fasomvandlingsmaterial (PCM) eller direkt i byggnadsstomme. Värmelagring i närheten av 

byggnaden kan möjliggöras genom borrhålslager, akvifer eller i stora ackumulatortankar. 

 

Värmelagring genom termisk massa sker genom att stommaterial med hög densitet utnyttjas 

som lagringsmediet. Lagringen kan ske både passivt och aktivt.  Byggnadens värmetröghet 

spelar stor roll för ökad energieffektivitet, minskad toppeffekt, bättre termisk komfort 

(jämnare innetemperatur). Det befintliga byggnadsbeståndet, och då främst hus från 

miljonprogrammet, utgör en hög potential för värmelagring. Detta gäller samtliga hus som har 

hög termisk massa.  

 

Fasomvandlande material (PCM) som ändrar sin fas vid rumstemperatur används i byggnader. 

Saknas massan men man ändå vill tillämpa passiv värmelagring kan användandet av 

fasomvandlingsmaterial (PCM) vara en lösning. Dessa material tar upp värme när 

temperaturen överstiger materiales smältpunkt och frigör energi när rumstemperaturen 

minskar. Fasomvandlingsmaterial är tillgängligt i form av skivor som kan användas i väggar, 

tak och golv. PCM kan hjälpa till att förbättra den termiska komforten inomhus, metoden är 

dock relativt ny och flera frågetecken kvarstår.  

 

Borrhålslager är en av de lagringstekniker som hitintills fungerat bäst både ekonomiskt 

miljömässigt. Metoden går dessutom att använda både som korttidslager och för en hel 

säsong. Genom att kombinera borrhålslager, med värmepumpar och solvärme kan man få ett 

bra resultat. Den enda nackdelar med den här metoden är värmeförluster och hög 

installationskostnad men på sikt lönar det sig alltid. 

 

Akviferer är en begränsad teknik eftersom det måste finnas en lämplig akvifer i närhet till 

byggnaden (er). Därför är den inte vanligt förekommande och kommer endast ifråga i 

undantagsfall. Den viktigaste fördelen med akviferlagring, jämfört med till exempel 

borrhålslagring, är möjligheten att uppnå mycket höga värme- och kyleffekter.  

 

Ackumulatortankar är en beprövad metod som bidrar till optimalt utnyttjandet av 

förnyelsebara energikällor som solvärme både för korttids- och långtidslagring av värme. 

Problemet med den här metoden jämfört med dem andra för säsonglagring är att 

ackumulatortankar blir stora och dyra och räknas därför inte som ekonomiska. 

 

Varje enskild metod har nackdelar och fördelar. För att underlätta en jämförelse har dessa 

samlats i tabell 8. För att få bästa resultat vid användning av energilagringsmetoder i en 

byggnad behövs i regel en kombination av olika metoder. 

 

Slutligen visar denna studie att värmelagring i byggnader eller i närheten av byggnader har en 

positiv inverkan på energieffektivisering och termisk komfort. Detta sker i regel genom: 
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sänkning av värme eller kylbehov, jämnare innetemperatur (bättre inneklimat), minskad 

toppeffekt och minskning av CO2-utsläppen med hjälp av optimalt utnyttjandet av 

förnyelsebar energi. 

 

Ovan nämnda fördelar med värmelagring i bostäder bekräftar den viktiga roll tekniken spelar 

för att bidra till en hållbar samhällsbyggnad.  

 

 
Tabell 8 Fördelar och nackdelar med olika tekniker för värmelagring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Värmelagrings metoder vid Nybyggnation och Renovering 

Lagringsteknik Fördelar Nackdelar 

T
E

S
 i

 B
y

g
g

n
ad

 

 

 

Lagring i byggnadsstomme  

 

 

+ Fjärrvärmecentralen utjämnar topplatser 

genom lagring i byggnadsstomme 

+Minskar kylbehovet 

+ Byggnaden räknas som befintlig potential/ 

värmelager för fjärrvärmebolag för 

lastutjämning 

+ Minskar uppvärmningsbehov och 

toppeffekt med rätt styr- och reglerstrategi 

+Ökar termisk komfort 

 

– Svårt att utöka den befintlig 

termisk massa 

– Avancerad styr och 

regleringssystem behövs för optimalt 

utnyttjandet 

Behöver temperaturvariation 

inomhus för optimalt utnyttjandet  

– leder inte till en stor minskning i 

värme- eller kylbehov 

 

 

PCM, (fasändringsmaterial) 

(till exempel i väggar) 

 

 

   

+ Minskar kylbehovet 

+ minskar uppvärmningsbehov och 

toppeffekt med rätt styr- och reglerstrategi 

+Ökar termisk komfort 

+Ökar utrustningens livslänged 

+Minskar energiefterfrågan 

+Kan användas vid renovering för 

energieffektivisering 

+Både lätt och tung stomme 

 

 

 

– Behöver temperaturvariation 

inomhus för optimalt utnyttjandet 

T
E

S
 i

 n
är

h
et

en
 a

v
 b

y
g

g
n

ad
en

 

 

 

Ackumulatortank 

(Sensibel/latent lagring ) 

   ( Aktiv värmelagring) 

 

+Enkelt och beprövad teknik 

+ Optimalt utnyttjande av förnyelsebara 

energier t.ex. solvärme 

+ varmvattenberedare för effektkapning vid 

varmvattenproduktion. 

+Minskar CO2 utsläpp 

 

 

– Utrymme krävs. 

– hög konstruktion kostnad 

 

 

Akvifer, borrhål 

Underjordslager 

   ( Aktiv värmelagring) 

 

 

+ Möjliggöra optimalt utnyttjande av 

förnyelsebara energier som solvärme 

+ Minskar behovet till köpt energi 

+Minskar CO2 utsläpp 

 

– Kräver bra/speciella 

markförutsättningar 

– Kräver bra planering och 

genomförandet av systemet för 

optimalt utnyttjandet 
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7  Slutsats  
 

 

Många olika faktorer, som mängden av värme- och kylbehov, typ av byggnad såsom 

nybyggnad eller befintlig byggnad, utrymme omkring byggnaden eller i byggnaden och 

specifika förutsättningar och krav som, måste uppfyllas för varje enskild byggnad spelar stor 

roll för val av lämpliga TES metoder. För att kunna energieffektivisera flerbostadshusen på 

bästa sätt med hjälp av värmelagring är det extra viktigt att tidigt i programskedet utvärdera 

och tänka på de olika möjligheter som finns. Annars finns risken att dessa byggs eller planeras 

bort.  

 

Med hänsyn till ovan nämnda faktorer som varierar för varje byggnad och alla energilagrings- 

tekniker, vilka sammanfattas i tabell 8, kan man göra övergripande rekommendationer om 

vilka lagringstekniker som kan vara mer eller mindre lämpliga för olika byggnadstyper. 

 

 

7.1 Rekommendationer för fortsatta studier 

 

 

I detta arbete sammanfattas samtliga värmelagringsmöjligheter. En del av dessa är fortfarande 

under utveckling som t.ex. kemisk värmelagring och tillämpning av PCM. En betydligt större 

kartläggning än detta examensarbete behövs för att kunna kartlägga dess effektivitet och 

besvara byggsektorns frågor.  

Kostnadseffektiviteten under värmelagrets hela livstid (LCC) är ett annat område som 

behöver studeras. Risker avseende både funktionalitet och miljö bör identifieras.  
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Figur 20 Bilaga 1 – Olika PCM-applikationer i byggnader  
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