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Förord 

Ett stort tack till alla som ställt upp med hjälp för detta examensarbete. Alla inblandade har ställt upp 

med tid och resurser och arbetat gränsöverskridande. Ett särskilt stort tack till Åke Björnvall som 

initierat examensjobbet med en bra insikt av mål för det vetenskapliga projekt som avhandlats och för 

all hjälp under arbetstiden. Vi riktar även ett tack till våra respektive för hjälp och stöttning under 

arbetet. Största tacket ger vi vår handledare Alemayehu Gebremedhin på Linköpings universitet som 

alltid hjälpt oss och gett en väldigt bra handledning. 

 

Med detta arbete hoppas vi att alla läsare och intressenter får nya idéer om användning av värmelager 

och dess potential. 

 

Dan Björsell och Johan Enström 

Juni 2008 

  



 

Sammanfattning 

 

I Gävle finns det ett väl uppbyggt fjärrvärmenät som mestadels förses med värme från ett 

biokraftvärmeverk och spillvärme från en pappersfabrik. Under sommaren finns det ett överskott av 

spillvärme med följden att biokraftvärmeverket inte är i drift under denna period. 

Det finns gamla beredskapslager för olja utsprängda runt Gävles kust. För att kunna utnyttja Gävles 

produktionsanläggningar bättre är det därför av intresse att undersöka möjligheten att konvertera de 

gamla oljelager till värmelager. 

 

Syftet med det här examensarbetet har varit att utreda de ekonomiska och tekniska förutsättningarna 

för värmelagring i bergrum samt att presentera förslag på hur detta skulle kunna genomföras. 

Annuitetsberäkningar och optimeringar har utförts med ett systemtänkande där maximal inkomst för 

fjärrvärmesystemet är satt som mål. 

 

Optimeringar, annuitetsberäkningar och känslighetsanalyser visade att investeringar för konvertering 

av gamla oljelager till värmelager mindre än 200 000m
3
 inte är lönsamma. Däremot är konvertering 

och utnyttjande av värmelager med en storlek av 200 000m
3
 eller större en bra investering även på 

korta avbetalningstider. 

 

Analyserna och optimeringarna gav en rätt angenäm bild över Gävles situation. Att producera värme 

och sälja den när priset är högre är inte möjligt utan ett värmelager och dessutom svårt då det är 

otroligt utrymmeskrävande. Eftersom bergrummen redan finns ser värmelagring ut att vara en god 

affär, både för miljön och för ekonomin. Genom att konvertera bergrummen till värmelager tas de inte 

bara i bruk på ett bra sätt, utan det bidrar även till saneringen av dem. Det här examensarbetet visar att 

det finns potential och möjligheter i Gävle för ett eller flera värmelager. Men det visar även att det inte 

är helt lätt att genomföra. 

 

  



 

 

Abstract 

 

In Gävle is the district heating well spread and it´s supplied with heat from a bio fueled combined heat 

power production as well as spare heat from the nearby pulp mill. During the summer exceeds the heat 

supply in Gävle its demands. Because of this is the combined heat power production not producing 

anything during the summer. Along the coastline of Gävle are also several underground oil storages 

suitable for heat storage. To be able to make more use of the heat production facilities is it interesting 

to investigate if it is possible to convert these oil storages to heat storages instead. 

 

The purpose of this thesis is to study the economical and technical conditions for heat storage in rock 

shelters and present ideas and suggestions on how this can be done. Optimizations and calculations 

have been done to maximize the income from the district heating. All optimizations and calculations 

have been carried out with a system perspective in mind.  

 

The optimizations and other calculations showed that investing money to convert oil storages to heat 

storages is not profitable if the storage is smaller than 200 000m
3
. Converting larger oil storages than 

200 000m
3 
to heat storages is however a good investment even with a short payback. 

 

The analysis and optimizations gives a pleasant indication about the situation in Gävle. To produce 

heat and sell it when the price is higher is not possible without storages. With already existing 

underground oil storages which can be converted into heat storages is an investment promising. 

Money can be made as well as it´s beneficial for the environment. Converting oil storages to heat 

storages is not just a good way of putting them to use; it will also help with the job of cleaning them 

from the remainders of oil. This thesis has proven that there is potential for heat storages in Gävle 

although there is a lot of work to be done. 

 

 

  



 

Ordlista 

Akvifärer: En naturlig geologisk bildning som tillåter lagring av vatten, ofta grundvatten. 

Annuitet: Beräkningsmodell som ger det belopp som ska betalas av varje år på ett lån eller en 

investering. 

Biobränslen: Biobränslen omfattar bland annat ved, träflis, sågspån, bark, halm, vass, barr och löv.  

Dispergeringsmedel: Ett medel som höjer löslighetsgränsen för vattnets hårdhet vilket minskar risken 

för utfällning. 

Eo1: Eldningsolja 1 kallas även för villaolja. 

Eo2-6: Eldningsolja 2-6, tjockolja. Finns i flera olika svavelhalter och har större energimängd än 

villaolja. Kräver anpassade anläggningar som värmda cisterner och värmning i brännaren. 

Flygaska: Är den fasta fasen som avskiljs vid rökgasrening. Flygaskan innehåller ofta en stor del av 

de gifter och tungmetaller som bränslet innehöll före förbränningen samt ämnen som bildats under 

förbränningen.  

Flytande sandbädd: Teknik i en bäddpanna där sandpartiklar och bränsle sätts i rörelse genom att 

förbränningsluft blåses in i eldstaden underifrån genom en sandbädd. En bäddpanna är mer känslig för 

bränslets kvalitet. 

Humifiering: Process där biobränslen och andra organiska material genomgår förmultning och 

sönderdelning av organiska biståndsdelar. 

Investeringsutrymmet: Den resultatökning en tilltänkt investering skulle skapa. Utrymme för vad 

investeringen får kosta per år. 

KEAB: Karskär energi AB uppköpt av Korsnäs AB januari 2008. 

Last: Se värmelast 

Lågvärdigt bränsle: Bränsle med litet energiinnehåll. Förbränning sker ofta i stora volymer. 

Lågvärdig värme: Värme med lägre temperatur än önskvärt. 

Mottrycksindunstning: Process där returvatten från ett fjärrvärmenät används som kylvatten i 

massafabriker och därmed tar till vara den spillvärme som finns. 

MWv: Megawatt värme. 

MWel: Megawatt el. 

RT-flis: Returflis. Alla typer av trämaterial som kastas kan malas ner och bli RT-flis. 

Sodapanna: En kemisk reaktor där tjocklut, indunstad svartlut reduceras till ett förstastadium av 

grönlut. I samband med processen förbränns ved och ligninrester varigenom stora mängder ånga och 

energi produceras. 

Tangoolja: Olja som företag köper när priset är lågt för att sedan säljas när priset går upp. 

Tillfartsort: Utsprängd väg i ett berg. Leder exempelvis till utsprängt utrymme för oljelagring eller 

vattenkraftverk. 

Värmelast: Energibehov i form av värme.

http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6kgasrening
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gift
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tungmetall
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1 Inledning 

1.1 Projektbakgrund 

I Gävle finns idag ett väl utbyggt fjärrvärmenät där produktionen huvudsakligen sker vid två enheter. 

Johannes biokraftvärmeverk och Korsnäs pappersbruk. Den nuvarande produktionsstrukturen medför 

att sommartid finns det ett överskott av produktionskapacitet då värmelasten inte är tillräckligt stor. 

Detta medför att Johannes biokraftvärmeverk är stillastående en viss tid under sommaren. Under 

denna period står Korsnäs för all produktion av fjärrvärme till nätet.  

 

Vid Gävle hamn och Korsnäs finns bergrum som tidigare använts för beredskapslagring av olja men 

idag används för tangoolja. För att utnyttja de produktionsanläggningar som finns i Gävle optimalt och 

minska den eldning av fossila bränslen som förekommer vintertid är det intressant att titta på 

alternativa användningsområden för dessa bergrum så som värmelagring. 

 

1.2 Syfte 

Projektet syftar till att utreda ekonomiska och tekniska förutsättningar för värmelagring i bergrum 

samt presentera förslag på hur värmelagring skulle kunna utföras och hur befintliga bergrum optimalt 

skulle kunna utnyttjas för detta ändamål. 

 

1.3 Projektets omfattning 

 Studie av struktur hos nuvarande fjärrvärmeproduktion i Gävle. 

 Studie av befintliga bergrum i Gävle: volym, utformning och användningsplaner. 

 Studie av tekniska förutsättningar för lagring i befintliga bergrum. 

 Uppskattning av investeringskostnader för användning av befintliga bergrum till värmelager 

Kulvertbyggen, värmeväxling, vattenfyllning, värmeförluster under de första årens drift, 

etcetera 

 Beräkning av tänkbara värmelagringsenergier och tänkbara vinster i form av maximalt 

utnyttjande av billig värme, ökad elproduktion i mottrycksanläggningar och undvikande av 

oljeeldning. 

 Studie av miljöeffekter vid användning av bergrum (sanering, temperaturhöjning, 

grundvattenpåverkan, etcetera). 
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1.4 Avgränsning och förutsättningar 

Projektet omfattar enbart befintliga bergrum i Gävleområdet (två vid Korsnäs och sju vid 

Gävle hamn). Beräkningar och resultat presenteras utifrån ett systemtänkande, det vill säga 

ingen hänsyn för specifika företagskostnader och besparingar görs. I dagsläget finns ingen 

fjärrvärmeledning till Gävle hamn men den projekteras och därför kommer den att anses som 

existerande i detta projekt. 

 

1.5 Disposition 

Rapporten är uppbyggd med följande kapitelindelning: 

Kapitel 1: Beskriver problemet, projektets syfte och begränsningar samt metod. 

Kapitel 2: Tar upp teori som till stöd för de beräkningar och tekniker som används samt använd metod. 

Kapitel 3: Detta kapitel beskriver de tre aktörerna och deras anläggningar. 

Kapitel 4: Beskriver de tekniska förutsättningarna för lagring av värme i bergrum.  

Kapitel 5: Presentation av det underlag som ligger till grund för de analyser och optimeringar som 

genomförts.  

Kapitel 6: Analyser av Gävles fjärrvärmesystem med systemperspektiv. 

Kapitel 7: Diskussion om projektets tillvägagångssätt, analyser och resultat. Egna tankar och 

slutsatser. 

Kapitel 8:Fortsatt arbete 

Kapitel 9: Litteraturförteckning där projektets olika källor redovisas. 

Bilagor: Extramaterial som finns tillgängligt för stöd och förståelse av projektets genomförande och 

slutsatser. 

 

1.6 Metod 

Arbetsgången i detta projekt började med en teoristudie av värmelagring. Detta genomfördes genom 

att läsa tidigare genomförd forskning och examensarbeten på området samt genom att utföra intervjuer 

med berörda parter och sakkunniga. När teoristudien var genomförd påbörjades arbetet med att 

beskriva de parter som berörs av projektet, Gävle Hamn AB, Gävle Energi AB och Korsnäs AB. 

Verksamheterna undersöktes och beskrevs för att kunna ligga till grund för den analys som 

genomfördes. Från teoristudie och studie av tidigare försök med värmelager presenteras tekniska 

förutsättningar för genomförandet av värmelagring i de befintliga bergrummen. Från parterna 

samlades data in (timvärden för 2007 års drift) för genomförande av analys och förutsättningar 
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fastställs. Systemtänkandet ligger i fokus för analysen vilket innebär att ingen hänsyn tas till enskilda 

parter. Analysen genomfördes således för att se vad som är bäst optimerad användning (timme för 

timme) för maximal avkastning av Gävles fjärrvärmenät med eventuella lagringsmöjligheter. I 

analyser med värmelager så optimeras systemet utifrån säsongslagring, det vill säga att laddning sker 

på sommaren och urladdning efter behov under vinterhalvåret. Optimeringen använde Solver som är 

ett exceltillägg vilket analyserade maximal intäkt beroende på last, elpris och bränslepris varje 

drifttimme. För att Solver skulle kunna beräkna varje timme, programmerades (i Visual Basic) ett 

makro. Makrot kopierade varje drifttimmes variabler till optimeringsmodellen för att sedan returnera 

resultatet. Beräkningar av annuitet och pay-offtid utfördes för att se vilken lagerstorlek som var 

optimal att investera i. Känslighetsanalys genomfördes sedan på resultatet för att ge en bild över hur 

värmelagringen står sig i ett längre perspektiv med varierande bränslepriser och elpriser. 

Känslighetsanalysen bestod i att nya annuitetsberäkningar utfördes där bränsle- och elpris ändrades.  

 

1.7 Käll- och metodkritik  

Teori och information om värmelagring kommer från tidigare utförda examensarbeten och 

forskningsrapporter samt kursmaterial. Dessa anser vi vara pålitliga källor. Intervjuer med parterna i 

detta projekt anses även de som pålitliga källor. Intervjuerna med personal från andra energibolag 

anses inte som pålitligt utan syftar till att ge en bredare bild för förståelse, inget av detta material har 

legat som grund för några resultat. 

Att inte utföra en total optimering utan att bara optimera timme för timme är en begränsning då det 

behövs en bedömning när det är bra att lagra och ta ur energi från ett lager. 
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2 Teori 

I detta kapitel kommer grundläggande teori redovisas för förståelse av rapporten och det arbete som 

utförts. 

2.1 Värmelager 

Det finns två former av värmelager. Säsongslager och korttidslager. Idén bakom att lagra värme är att 

kunna hålla fortsatt hög produktion under tider med låg värmelast, lagra den och sen kunna utnyttja 

den när värmelasten ökar.  

 

2.1.1 Säsongslager 

Ett säsonglager används för att kunna producera mer (vanligtvis sommarhalvåret) när värmebehovet är 

lågt och sedan kunna utnyttja värmen (vanligtvis vinterhalvåret) när värmebehovet är som störst. De 

utvecklade metoder för säsongslagring som finns är: Värmelager i jord, Borrhålslager i berg, 

gropmagasin i mark, lagring i bergrum samt akvifärer (Svend Frederiksen, 1993). 

 

2.1.2 Korttidslager 

Värmelager för lagring av värme kortare perioder (timmar, dagar). Används för att kunna spara värme 

från lågförbrukningstider till högförbrukning till exempel natt och dag. Korttidslager används även för 

att utjämna driften vid driftstörningar samt för tryckhållning i systemet. Den vanligaste typen av 

korttidslager är vattentankar för privat bruk där tappvarmvatten lagras. Större vattenlager upp till 10 

kubikmeter används för veckolång värmelagring. I fjärrvärmesystem existerar korttidslager som 

ackumulatortankar. Dessa används för utjämning av värmeproduktionen och som driftreserv (Svend 

Frederiksen, 1993). 

 

2.2 Bergrum för oljelager 

Lagring av olja i oinklädda bergrum bygger på principen att oljan är lättare än vatten och att den inte 

är blandbar med vatten. Det finns två olika typer för hantering av oljan. Bergrummen anläggs så att 

högsta nivån för den lagrade produkten är belägen minst fem meter under den naturliga 

grundvattenytan. Därigenom kommer oljan att hållas på plats av trycket från grundvattnet i det 

omgivande berget. Genom sprickor i berget rinner grundvattnet kontinuerligt in i bergrummet och 
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bildar en vattenbädd som oljan flyter på. Överskottet av vattnet som läcker in i bergrummet 

(läckvatten) pumpas till en oljeavskiljare och leds sedan ut i ett ytvattendrag (SGU, 2006). 

 

2.2.1 Fast vattenbädd 

Lagring på fast vattenbädd innebär att bäddvattnets nivå i bergrummet hålls konstant strax ovanför 

bergrummets botten. Nivån för oljans övre yta kommer att variera beroende av hur mycket olja som 

lagras. Läckvattenpumparna är dimensionerade endast för att ta hand om det vatten som strömmar in i 

bergrummet. En nackdel med metoden är att det bildas en stor gasvolym ovanför ytan, speciellt vid 

utlastning. En annan nackdel är att produkten fylls i ett tomt bergrum där sprickorna i omgivande berg 

kan vara tömda på vatten. Detta medför att sprickorna i en stor bergvolym kan komma att förorenas av 

oljeprodukter i samband med inlastning (SGU, 2006). 

 

2.2.2 Rörlig vattenbädd 

Lagring på rörlig vattenbädd innebär att bäddvattnets nivå regleras så att oljans övre del kan hållas på 

ungefär samma nivå oavsett hur stor volym som lagras. Detta sker genom in eller utpumpning av 

vatten från ett närliggande ytvattendrag. Metoden används med fördel då bensin lagras eftersom 

gasavgången till luft blir liten. Oljans nivå brukar vara belägen en bit ovanför bergrumstaket i 

anslutande schakt. Detta innebär att även bergrumstaket ovanför bergrummet blir förorenat av den 

lagrade produkten. Ur föroreningssynpunkt är ändå denna lagringsmetod gynnsam eftersom 

bergrummet är vattenfyllt då oljan lastas in. Detta minskar möjligheterna till föroreningsspridning till 

sprickor i berget runt bergrummet jämfört med fast vattenbädd (SGU, 2006). 

 

2.3 Värmetransport 

En förutsättning för att värmetransport ska kunna ske är att det finns en temperaturskillnad exempelvis 

mellan två ytor. Värmetransporten sker då alltid från den varmare ytan till den kalla. Överföringen kan 

då ske på tre olika sätt. Ledning, strålning eller konvektion. Vid ledning överförs energi mellan två 

ytor genom atomerna eller molekylernas rörelse. Vid strålning överförs energi genom 

elektromagnetisk strålning (ett exempel är solens uppvärmning av jorden). Vid konvektion överförs 

energin genom att en del av mediet blandas med en annan del. Det finns två olika sorters konvektion 

att hålla reda på, naturlig och forcerad. Vid naturlig konvektion beror mediernas rörelse uteslutande på 

skillnader i densitet eller temperatur. Forcerad konvektion där mediernas rörelse helt eller delvis 

åstadkoms genom inverkan utifrån (Alfalaval, 2004). 
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2.4 Värmemängdsändring, specifik värmekapacitet 

Ett ämnes specifika värmekapacitet c är den värmemängd vilken behövs tillföras massenheten av 

ämnet för att höja dess temperatur en grad. Av detta följer att värmemängdsändringen dQ hos massan 

m med specifik värmekapacitet c när temperaturen ändras med dt grader är: 

 

Formel 1 Specifik värmekapacitet 

 

dQ=m*  c
2

1

     
*dt  

vilken kan förenklas till: 

  

Formel 2 Specifik värmekapacitet förenklad 

 

𝑄12 = 𝑚 ∗ 𝑐 ∗  𝑡2 − 𝑡1  

 

Ovanstående formler gäller för fasta och flytande ämnen och således inte för gaser 

(Alvarez, 2006). 

 

Formel 3 Inlagrad värmemängd 

 

𝑄𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 𝑉 ∗ 𝑐𝑝𝑣 ∗  𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛   

 

Genom att räkna med cpV = 1 istället för 1,16 tas hänsyn till de genomsnittliga värmeförlusterna. Med 

en temperaturdifferens på 50C går det alltså att lagra 50 kWh/m
3
 i ett vattenlager. (Ghebremedhin, 

2008) 

 

2.5 Fjärrvärme 

Fjärrvärme är ett tekniksystem som används i stora delar av Sverige för att förse städer med värme 

från ett gemensamt värmeledningssystem. Den vanligaste förekommande värmebäraren i dessa system 

är vatten. Värmeledningssystemen matas med värme från en eller flera stora 

värmeproduktionsanläggningar. Ett fjärrvärmesystem kan beskrivas med följande uppdelning: 

 Produktionsanläggningar – exempelvis kraftvärmeverk eller spillvärme från industri. 

 Distributionsledningar. 

 Abonnentcentraler - kundens värmeväxlare, rör och reglerventiler. 
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Flera olika produktionsanläggningar förekommer. Värmen överförs till distributionsledningarna 

genom att vatten från returledningarna värmeväxlas till hetvatten. Det varma vattnet pumpas sedan i 

distributionsledningar till abonnentcentraler. Temperaturen ligger mellan 40-60˚C i returledning och 

mellan 70-120˚C i framledning med detta varierar med årstid och värmebehov. I abonnentcentralen 

som består av värmeväxlare, rör och reglerventiler med mera överförs värmen från 

distributionsledningen till kunden. Det är kundernas värmebehov som bestämmer storleken på den 

värmelast som alltid måste tillgodoses av fjärrvärmesystemet. 

 

2.5.1 Vatten i fjärrvärmenät 

Fjärrvärmevatten måste hålla en viss kemisk kvalitet för att minimera skadliga beläggningar och 

korrosion i nätet. Detta medför vissa krav för behandling av spädvatten och fjärrvärmevatten. I ett 

fjärrvärmenät sker ständigt vattenförluster på grund av småläckor och eventuella montagearbeten. 

Dessa förluster måste kompenseras genom att tillföra så kallat spädvatten. Det vatten som tillsätts i ett 

fjärrvärmenät bör helst innehålla låga halter av syre, kalk och salter vilket medför att vattnet kan 

komma att behandlas innan det används. Syrefattigt vatten minskar oxidering av de delar i nätet som 

består av järn. Kalk är inte bra för att ifall det avsätts på värmeöverföringsytor minskas ytornas 

ledningsförmåga. Närvaro av salt i vattnet ökar den elektriska ledningsförmågan. Ökad elektrisk 

ledningsförmåga påskyndar många typer av korrosionsprocesser. Idag är mekanisk filtrering av såväl 

spädvatten som fjärrvärmevatten, avhärdning av spädvatten och pH-justering av fjärrvärmevatten ett 

minimikrav som ställs på vattenbehandling till alla fjärrvärmenät. Hur omfattande behandling som 

krävs därutöver beror på ett flertal faktorer och varierar från nät till nät (Svend Frederiksen, 1993). I 

Sverige är det normalt att färga vattnet i fjärrvärmenätet för att lättare kunna identifiera läckor. 

 

2.6 Kraftvärme 

Kraftvärmeverk är en produktionsanläggning där både el och värme produceras samtidigt. Ett 

kraftvärmeverk fungerar så att genom förbränning av bränsle i någon form förångas vatten. 

Vattenångan driver turbiner som i sin tur driver generatorer som alstrar elström. Efter att ångan 

passerat turbinerna kan den användas för uppvärmning av vatten till det befintliga fjärrvärmenätet. 

Vanligen leveras en tredjedel elkraft och två tredjedelar värme. Se Figur 1 för en principskiss över hur 

ett kraftvärmeverk är uppbyggt. 
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Figur 1 Principskiss kraftvärmeverk
1
 

 

I ett kraftvärmeverk där bränslen med hög fukthalt förbränns används ofta rökgaskondensering som ett 

ytterligare steg för att öka verkningsgraden. Det går till så att en rökgaskondensor utvinner en del av 

kondenseringsvärmet för vattenånga i rökgasen och överför den utvunna värmeeffekten till 

fjärrvärmenätet vanligtvis genom att värma returvattnet. Detta utnyttjar effekten från kraftvärmeverket 

ytterligare (Svend Frederiksen, 1993). 

 

Alfa-värde 

För att bestämma andelen producerad el i ett kraftvärmeverk utifrån en pannas effekt används 

alfavärde för att beskriva förhållandet. Alfavärdet (α) är kvoten mellan producerad el och producerad 

värme. 

 

Formel 4 Alfa-värde 

 

α =
𝑒𝑙

𝑣ä𝑟𝑚𝑒
 

                                                      
1
 (1999) 
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2.7 Bränslen 

Alla möjliga tänkbara bränslen har varit aktuella i olika tidsperioder för produktion av fjärrvärme, 

svårthanterliga som lågvärdiga. Bränslevalet har med tiden hängt ihop med de miljöproblem som 

uppkommer och speciellt då luftföroreningar. Det är främst möjligheten att i stora pannor kunna 

utnyttja billiga bränslen som tung eldningsolja och sopor som bidragit till uppbyggnaden av 

fjärrvärmenäten under 1950- och 1960 talet. I länder där man haft tillgång till kol har även detta 

använts som bränsle. I Sverige har vi relativt tidigt använts oss av våra inhemska biobränslen samt 

torv. Biobränslen omfattar bland annat ved, träflis, sågspån, bark, halm, vass, barr och löv. Det vill 

säga bränslen som inte genomgått humifiering. Utifrån förbränningsteknisk synpunkt kan olika 

bränslen karaktäriseras enligt flera olika kriterier, värmevärde, fukthalt, andel flyktiga beståndsdelar, 

förhållande mellan halten väte och kol, askhalt, smältpunkt för eventuell aska, svavelhalt och etcetera. 

Ur miljösynpunkt är även halten av kväve, metaller och klor betydelsefulla. I Sverige anger vi 

bränslets specifika innehåll av förbränningsvärme som det undre värmevärdet HU, även kallat det 

effektiva värmevärdet. Värmevärdet har stor betydelse för hur stort utrymme som behövs i pannas 

eldstad. Ju lägre värmevärde ju större utrymme krävs per utvecklad förbränningseffekt (Svend 

Frederiksen, 1993). 

 

2.8 Mottrycksindunstning 

Vid framställning av sulfatmassa kokas vedens fibrer loss i en vätska som på fackspråk kallas vitlut. 

Avfallsluten efter denna kokning kallas svartlut. Svartluten används sedan som bränsle i massabruken. 

Innan förbränning av svartlut kan ske måste vatten avdunstas. Detta för att värmevärdet är högre i 

svartluten ju mindre vatten den innehåller. Genom att göra detta sparas pengar då kostnaden för 

indunstningen är mycket mindre än för lutens torkning i samband med förbränning. Vid indunstningen 

erhålls ånga som bland annat kan användas för värme till fjärrvärmenätet (Alvarez, 2006). 

 

2.9 Styrmedel 

Här presenteras några styrmedel som reglerar marknaden mot energi och miljömål som satts upp av 

staten. 

 

2.9.1 Nordpool 

1992 beslutade Sveriges riksdag att en övergång från monopol till en öppen elmarknad skulle ske. 

Tillsammans med Norge skapades 1996 Nordpool som en gemensam marknadsplats där elproducenter 
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och elkonsumenter kan handla med varandra. Nordpool har idag 416 (2008) medlemmar i Europa som 

är anslutna till nätverket. Marknadsplatsen fungerar så att producenter meddelar till vilket pris de vill 

sälja för och konsumenterna meddelar vilket pris de vill köpa för. Genom att jämföra tillgång och 

efterfrågan kan sedan elpriset för nästkommande dag beräknas som en jämvikt mellan dessa två. Om 

produktionen av el är för liten stiger priset och är produktionen större än efterfrågan sjunker priset. 

Detta kallas den dagliga Spotmarknaden. Terminsmarknaden är en annan organiserad marknad för 

prissäkring och riskhantering. Aktörerna kan här prissäkra köp och försäljning av el upp till tre år 

framåt i tiden (Energimyndigheten, 2000). 

 

2.9.2 Elcertifikat 

Målet med Elcertifikat är att det ska ge en ökad elproduktion från förnybara energikällor. Det är ett 

marknadsbaserat stödsystem där handel sker mellan producenter av förnybar el och kvotpliktiga. 

Producenterna av förnybar el får ett elcertifikat för varje MWh producerad el. De flesta elintensiva 

företag är kvotpliktiga vilket innebär att de är skyldiga att köpa en viss mängd el med elcertifikat. 

Kvotens storlek varierar från år till år vilket medför en ökad efterfrågan på förnybar el. Ifall ett 

kvotpliktigt företag inte uppfyller sin kvot är det skyldiga att betala en straffavgift. De energikällor 

som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, 

geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk (Energimyndigheten, 2000)(SVK, 2008). 

 

2.9.3 Utsläppsrätter 

År 2003 beslöt EU att från 1 januari 2005 införa ett system med handel av utsläppsrätter. Det avsåg då 

först och främst utsläppen av koldioxid och större energiintensiva industrier. Som till exempel 

förbränningsanläggningar, anläggningar för bearbetning av glas, cement, järn och anläggningar för 

tillverkning av till exempel papper, pappersmassa och papp. Målet med utsläppshandeln var att 

uppfylla miljöåtagandet från Kyotoprotokollet 1997 och därmed minska utsläppen av växthusgaser 

samt genom att öka användandet av förnybara bränslen(Nationalencyklopedin, 2004). En utsläppsrätt 

ger innehavaren rätt att släppa ut ett ton koldioxid under en angiven handelsperiod. All handel med 

utsläppsrätter ska registreras i ett nationellt register i Sverige kallat SUS. SUS administreras av 

Energimyndigheten och används bland annat för att årligen föra statstik över svenska företags utsläpp 

och deras handel med utsläppsrätter (Energimyndigheten, 2008). 
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2.10 Beräkningar av systemoptimal 

För att beräkna systemvinst i ett fjärrvärmesystem behövs alla intäkter och kostnader. Läggs dessa 

samman som i Formel 5 över aktuell tidsperiod erhålls vinsten.  

 

Formel 5 Maximal systemvinst 

 

  𝑒𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 ∗ 𝑒𝑙𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 +  𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 ∗ 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 
2007−12−31

2007−01−01

− (
𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 ∗   𝑒𝑙𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖  𝑘𝑣𝑣

𝜂𝑘𝑣𝑣
)

−  [𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 ö𝑣𝑟𝑖𝑔 ∗ 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ö𝑣𝑟𝑖𝑔] − 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 − 𝑟ö𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

= 𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡 

 

Utifrån Formel 5 kan systemoptima beräknas genom att optimera produktionen med variabler som: 

last, bränslepris, elpris, energipris. Gränser är maxkapacitet för varje produktionsenhet.  

 

För beräkning av systemoptimal används programmet ”Solver Premium” från Frontline systems, Inc 

(benämns Solver). Deras programvara fungerar som ett tillägg i Excel och optimerar med en storskalig 

GRG (Generalized Reduced Gradient) algoritm för icke linjära problem. Fördelen med denna 

programvara är att den har en metod för så kallad ”multistart” vilken eliminerar problemet med falska 

resultat då den testar alla tänkbara lösningar.  

2.11 Pay-off metoden 

Metoden används för att beräkna hur snabbt en investering betalar sig själv. Detta görs genom att 

ställa grundinvesteringen i förhållande till det årliga inbetalningsöverskottet. 

 

Formel 6 Pay-off 

𝑷𝒂𝒚 − 𝒐𝒇𝒇𝒕𝒊𝒅 =
𝑮𝒓𝒖𝒏𝒅𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈

𝑰𝒏𝒃𝒆𝒕𝒂𝒍𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔ö𝒗𝒆𝒓𝒔𝒌𝒐𝒕𝒕 å𝒓 
 

 

Den investering som har den kortaste pay-offtiden är den mest lönsamma. (xldennis) 

2.12 Annuitetsmetoden 

Annuitet fungerar så att en investerings samtliga avbetalningar delas in i lika stora årliga belopp så 

kallade annuiteter. Allt eftersom det återstående beloppet betalas av kommer räntan utgöra en mindre 
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del av annuiteten och amorteringen en större del fram tills att hela beloppet är betalt. Enligt 

annuitetsmetoden är en investering lönsam om avkastningen per år är större än dess årliga 

kapitalkostnad (xldennis) 

 

Annuitet kan beräknas genom att använda en så kallad annuitetsfaktor. Annuitetsfaktorn beräknas på 

följande sätt: 

 

Formel 7 Annuitetsfaktor 

𝐴 =
𝑟ä𝑛𝑡𝑎

(1 − (1 + 𝑟ä𝑛𝑡𝑎)−å𝑟
 

 

Annuitetsfaktorn används sedan för att ta fram annuiteten enligt Formel 8 (xldennis). 

 

Formel 8 Annuitet 

Annuitet = annuitetsfaktor ∗ investeringskostnad 
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3  Objektbeskrivning 

I detta kapitel kommer de tre aktörerna (Gävle Energi AB, Korsnäs AB, Gävle Hamn AB) att 

beskrivas tillsammans med sin respektive anläggning/ar. 

3.1 Gävle Energi AB 

Gävle Energi AB ägs av Gävle kommuns holdingbolag Gävle Stadshus AB. Det är Gävle Energi AB 

som äger och förvaltar elnätet och fjärrvärmenätet i Gävle och det närliggande området.  Förutom att 

driva elnätet äger Gävle energi AB sju stycken vattenkraftverk, ett vindkraftverk och 

biokraftvärmeverket Johannes.  De äger även tillsammans med Ockelbo kommun Bionär Närvärme 

AB som producerar och levererar fjärrvärme i liten skala i de mindre orterna runt Gävle med sina 

lokala produktionsanläggningar och nät. 

 

3.1.1 Gävle fjärrvärmenät 

Fjärrvärme finns idag i ca 95 % av det centralt belägna fastigheterna i Gävle. Nätet är ständigt växande 

allt eftersom fler och fler kunder ansluts. Det har även projekterats en fjärrvärmeledning genom 

Gävlebukten, från Duvbacken till Gävle hamn främst för att kunna erbjuda fjärrvärme som 

uppvärmningsalternativ för de cisterner som finns på området. Se Figur 2 för översiktsbild över 

fjärrvärmenätet i Gävle och den projekterade ledningen från duvbacken. 
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Figur 2 Gävles fjärrvärmenät
2
 

 

3.1.2 Johannes 

Johannes är ett biobränslebaserat kraftvärmeverk. Pannan är en ångpanna med en effekt på 77 MW. 

Rökgaskondenseringen har en effekt på 22 MW och den är antingen i full drift eller helt avstängd. 

Αlfavärdet α för Johannes är 0,4 och detta ger en möjlig eleffekt på 30,8MWel.  I pannan finns två 

stycken lastoljebrännare, effekten på dessa är 42 MW. Dessutom finns startbrännare som värmer upp 

sandbädden efter längre stopp. I lastoljebrännare och startoljebrännare används EO1 som bränsle. 

Bränslet till ångpannan består i huvudsak av bark som blandas med RT-flis. Pannan klassas som en 

samförbränningspanna. Under 2005 kompletterades anläggningen med en turbin på 23 MW för 

elproduktion. 2006 var första hela året med turbindrift (Gävle Energi AB Toni Holkko, 2008). 

Johannes använder tryckackumulatorer för att kunna reglera trycket ut i fjärrvärmenätet och för 

utjämning vid lastvariationer. 

 

 

 

 

                                                      
2
 (Björnwall, 2008) 
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3.1.3 Ersbo 

Ersbo hetvattencentral används som reserv och spetskapacitet för produktion av värme till Gävles 

fjärrvärmenät. Anläggningen har en maximalt utgående effekt på 80 MW (två pannor a 40 MW). Som 

bränsle används EO1. Styrning och övervakning kan ske från Johannes (Gävle Energi AB Toni 

Holkko, 2008). 

 

3.1.4 Carlsborg 

Carlsborg hetvattencentral används som reserv och spetskapacitet för produktion av värme till Gävles 

fjärrvärmenät. För detta ändamål finns tre oljeeldade hetvattenpannor på vardera 30MW. Som bränsle 

används EO1. Två av dessa hetvattenpannor är i drift och styrs/övervakas från Johannes driftcentral. 

Vid hetvattencentralen finns även ett reservdieselaggregat på 1,5 MW (Gävle Energi AB Toni Holkko, 

2008). 

 

3.2 Korsnäs AB 

Korsnäs AB är verksam inom skogsindustri där de försörjer sina egna pappersbruk med material och 

bränsle. De tillverkar sedan en mängd av olika kartonger såsom vätskekartong, förpackningskartonger 

och säck/kraftpapper med mera. Korsnäsverken i Gävle har sedan starten av Karskär Energi AB 

(1971) varit integrerad i processen. Korsnäs AB var tidigare delägare i Karskär Energi men januari 

2008 köpte Korsnäs AB resterande aktier i Karskär Energi AB. Detta för att öka sin grad 

självförsörjning av el och värme. Korsnäs AB är en stor leverantör av spillvärme till Gävles 

fjärrvärmenät. 

 

3.2.1 Karskärsverket 

I Karskär finns en kombipanna för ångproduktion som kan elda både biobränslen och olja samtidigt. 

Pannan har en totaleffekt på 600MWv varav barkeldstaden 60MWv. Av de 60MWv från barken är 

10MWv (Bäckström, 2008) vigd för fjärrvärmeproduktion, resten används uteslutande till processånga 

för Korsnäs pappersbruk. Anläggningen har byggts i flera etapper med byggstart 1971, 1978 anslöts 

Karskär till fjärrvärmenätet. Sista byggetappen var en installation av rökgaskondensering 1998. Från 

start var anläggningen tänkt att fungera som ett oljekondenskraftverk då oljepriserna var låga och 

därför finns en stor mottrycks/kondensturbin på 125MWel. Idag går anläggningen sällan i 

maxproduktion utan endast vid få tillfällen då sodapannan i pappersbruket står still. Den fungerar även 

som reservanläggning för elproduktion vid kraftbortfall på elnätet. Fjärrvärmeleverans från pannan har 
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en begränsning genom kondensorn á 270MWv. Se Figur 3. Det finns planer att bygga en extra 

biobränslepanna på cirka 70MW främst för att kunna minska på den mängd eldningsolja som används 

idag.  Som värmereserver finns ytterligare en oljeeldad hetvattenpanna på 120MWv samt en 

elångpanna på 40MWv. Ytterligare effekt står rökgaskondenseringen på 28MWv för. 

 

Figur 3 Principschema över Korsnäs energianvändning och produktion
3
 

 

3.2.2 Pappersbruket 

Huvuddelen av den högtrycksånga som produceras i Korsnäs sodapanna levereras till Karskär för 

reducering till lågtrycksånga via mottrycksturbinen (G3 48MWel) eller reducerstationer. 

Lågtrycksångan levereras sedan tillbaka i form av processånga. Pappersbruket har även en 

mottrycksindunstning på 40MW. Värt att poängtera är att indunstningen är medvetet ineffektiv, den 

var redan från början designad för att generera spillvärme (Jönsson, 2007). Dock finns planer att bygga 

om denna anläggning för att producera varmvatten internt till Korsnäs. 

 

3.2.3 Värmepumpar 

Det finns två stycken värmepumpar på 14MWv som återvinner värme från en spillvattenbassäng. Till 

denna bassäng kommer allt vatten som Korsnäs förbrukar. Detta mellanlager fungerar även som 

sedimentering där slammet muddras och sedan blir bränsle till Karskärsverket. Dessa värmepumpar 

har haft dålig drifthistoria med bland annat kylmedieläckage. 

                                                      
3
 (KarskärEnergiAB, 2008) 
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3.2.4 Fjärrvärmeleveranser 

Möjligheterna att leverera fjärrvärme från Korsnäs är många och redovisas i Tabell 1. Se även Figur 

11 som beskriver produktionskapaciteterna i Gävle. 

Tabell 1 Fjärrvärmemöjligheter från Korsnäs 

 MWv  

Rökgaskondensering 20        Max 2007 enligt uppgift 
4
26MWv 

Värmepumpar 28  

Mottrycksindunstning 40  

Hetvattenkondensor 270 Ånga från pannan 

Hetvattenpanna 120  Oljeeldad 

Elpanna 40  

Totalt 526  

 

3.2.5 Bergrum i Karskär 

Karskär är egentligen ett namn på platsen där Korsnäs pappersbruk och före detta Karskär Energi AB 

ligger lokaliserad. Det är ett stort industriområde med egen hamn. Alldeles vid kajen för 

oljeterminalen ligger bergrummen som delvis är insprängda under havet. Vattenbädden är av typen 

”fast vattenbädd”. Tre stycken bergrum finns varav två (bergrum två och tre) kommunicerar med 

varandra. Dessa värms till 50°C då det är tjockolja som lagras. Bergrum ett används idag som lager för 

Korsnäs eget oljebehov och bergrum två och tre hyrs ut via ett handelsbolag till BP. Det kontraktet går 

ut hösten 2009. Vattenläckaget år 2005 i bergrum två och tre var vid tomt lager så mycket som 

61m
3
/dygn men mindre än 10m

3
/dygn när lagret var fullt och således stod emot vattentrycket (Hemlin, 

2008). I bergrum ett bedöms vattenläckaget till cirka 10m
3
/dygn. Tillfartsorten till dessa rum är 

igengjuten sedan byggtiden  

 

Tabell 2 Bergrum i Karskär 

Bergrum volym[m3] Lagringsnivå golv Lagringsnivå tak 

1  70 000 -55.1 -28 

2 120 000 -55.1 -28 

3 195 000 -55.1 -28 

    

Bergrum 2 och 3 är ihopkopplade och således blir totalvolymen 315 000 m
3   

Nivåer angivna meter över hav.   

                                                      
4
 (Bäckström, 2008) 
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3.3 Gävle Hamn AB 

Gävle Hamn AB är ett kommunalägt bolag ägt av Gävle kommun. Den är en av landets större import 

och exporthamnar med reguljär trafik till bland annat Storbritannien, medelhavet och amerikanska 

ostkusten. Gävle Hamn AB:s oljehamn består av två stycken kajer, Kaj 1 och Kaj 21.  Dessa kajer 

klarar hantering av bland annat bensin, etanol, diesel, eldningsoljor, flygfotogen samt rapsmetylester 

(RME). Från kajerna löper ett gemensamt ledningsnät som förbinder de olika oljebolagens depåer med 

kajerna. Det är Gävle Hamn AB som äger och underhåller detta ledningsnät. Gävle Hamn AB äger och 

förvaltar även ett antal bergrum som finns inom området. På hamnområdet finns det ett antal olika 

företag med anknytning till hamnen. Verksamheten i hamnen omfattar främst oljebolag men även 

transport av container, bulk och skogsprodukter.  

 

Figur 4 Översiktsbild Gävle hamn
5
 

 

                                                      
5
 (GävlehamnAB) 
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3.3.1 Bergrum i Gävle hamn 

Bergrummen i Gävle hamn är sex stycken och ligger alldeles i närheten av hamnens cisterner. Från 

hamnens pirar går ledningar direkt till dessa bergrum och denna infrastruktur ägs och drivs av Gävle 

Hamn AB.  För av att bestämma mängden olja som finns i ett bergrum mäts detta när oljan pumpas 

från oljetankern. Att mäta nivåer i bergrummen är inte en noggrann metod då 1mm motsvarar cirka 

5m
3
. Bergrummen var tidigare reservlager för tjockolja och då krävdes det att rummen och dess olja 

hade en temperatur på 50°C för att inte stelna. Då krävdes det en uppvärmning där en oljepanna stod 

för uppvärmningen, vilket skedde via pumpning av oljan genom värmeväxlare. Under denna 

driftperiod var berget ovanför aldrig snöbelagt under vintern. På 1980-talet togs rummen ur drift och 

pannan lades ner. 2004 togs några av rummen åter i drift och konverterats för lagring av eldningsolja 

som är lättflytande även när den är kall. Tillstånd finns även för lagring av fotogen. Fotogen bör inte 

bli varmare än 20°C då den börjar avdunsta och blir lättantändlig. Bergrummen lagrar oljan med en 

”fast vattenbädd”. Temperaturen i berget är idag 8.5°C och eftersom grundvattennivån är på 

betryggande höjd över bergrummet tränger läckvattnet in, totalt så pumpas årligen 150 000m
3
 vatten ut 

från bergrummen. 

 

 

Figur 5 Illustration över Gävle Hamn AB:s bergrum
6
 

 

                                                      
6
 (Karlsson, 2008) 
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Utformning och användning 

I Figur 5 illustreras bergrummen som även kan benämnas ”skepp”. En del av skeppen är 

sammanbundna med varandra och delar den lagrade oljan och betraktas som ett bergrum. 

Tillfartsorterna (blått) är igengjutna och endast pumpschakten (gråa byggnader ovan skeppen) är 

tillgängliga för åtkomst till rummen. Figur 6 är ett foto som togs innan man göt igen tillfartsorterna.  

Tomma och outnyttjade bergrum är C101 och C102 som rymmer 100 000m
3
 vardera. Resten av 

bergrummen hyrs ut av hamnen för lagring av olika oljor. I bergrum C103, C104 och C105 lagras 

eldningsolja medan i C901 lagrar fotogen. Normalt hyrs bergrummen ut på tre år. (Karlsson, 2008) 

Komplett förteckning av bergrummen presenteras i Tabell 3. 

 

Tabell 3 Gävle Hamn AB:s bergrum 

Bergrum volym[m3] Lagringsnivå golv Lagringsnivå tak Byggår   

101 100 000 -26,5(-23,25) -2,5 (+0,75) 1970-71   

102 100 000 -26,5(-23,25) -2,5 (+0,75) 1970-71   

103 a+b 142 000 -26,5(-23,25) -2,5 (+0,75) 1974-75   

104 100 000 -26,5(-23,25) -2,5 (+0,75) 1976-77   

105 a+b+c 220 000 -26,5(-23,25) -2,5 (+0,75) 1976-77   

901 90 000 -35(-31,75) -3,0 (+0,25) 1973   

Nivå: Gävle kommuns lokala höjdsystem GS55, 3.25 m under RH 00 (RH 00 inom parentes) 

medelvattenyta för havet är belägen 2,60 ovan nollplan för GS55. 
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Figur 6 Foto inifrån ett av bergrummen
7
 

 

Intressenter 

Förutom oljeprospekteringsbolag som hyr några bergrum har även ett återvinningsbolag (Ragnsells) 

anmält intresse av de två outnyttjade bergrummen för lagring av flygaska. Ragnsells är dessutom 

lokaliserade alldeles ovanför bergrummen. Dock krävs beslut och tillstånd från miljödomstolen om 

deponi ska tillåtas.  

                                                      
7
 (Karlsson, 2008) 
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4 Tekniska förutsättningar för värmelagring i före detta oljelager 

I detta kapitel kommer de tekniska förutsättningarna för lagring av värme i Gävles bergrum att 

presenteras.  

4.1 Konvertering av bergrummen 

Att konvertera bergrummen från oljelager till värmelager har utförts på andra bergrum och har inte 

orsakat några större problem. Dock finns en mängd faktorer att ta hänsyn till: 

 Oljerester/saneringsbehov. 

 Beläggning på värmeväxlare som kan försämra värmeöverföring. 

 Inläckage av vatten som kyler bergrummet. 

 Salt och syrehalter i lagringsvattnet. 

 Temperaturvariationer/skiktningar i lagringsvattnet. 

 Kostnader för utrustning. 

I Byggforskningsrådets rapport R37:1993 (Ekengren, 1993) beskrivs drift och problem vid ett 

jämförbart (med Gävles) bergrum i Oxelösund. Denna rapport ligger som grund för beskrivning av 

kända problem med konverterade bergrum. 

 

4.1.1 Oljerester/saneringsbehov 

Då oljelagren i bergrum sällan har kvar sina tillfartsorter och endast är tillgängliga via pumpschakt 

samt att det kan förekomma rasrisk är en sanering tämligen svår och dyr. Bergrummens lagringsteknik 

(fast vattenbädd) erbjuder dock att vatten lagras istället för olja. Det är accepterat att det finns en 

okänd mängd bottenolja i asfaltkonsistens samt att en liten mängd olja ligger kvar i toppen för att 

förångas och brytas ned under åren. Toppoljan kommer även till stor del att förångas när temperaturen 

ökar i vattnet. I Oxelösund tog det två år för toppoljan att brytas ned och förångas (Ekengren, 1993). 

Saneringsbehovet kvarstår dock när lagret tas ur drift. I detta nya driftläge för bergrummet är det 

fortfarande samma förutsättningar för hantering av nivåer och utpumpning av vatten, därför bör 

bergrummet behandlas som att det fortfarande innehåller olja enligt Nils Lindström som jobbar på 

SGU. (Lindström, 2008).  

 

4.1.2 Beläggningar på värmeväxlare och rörsystem 

Eftersom ingen sanering av olja utförs så kommer vattnet till viss del att vara oljehaltig. Detta kan 

medföra minskad värmeöverföringsförmåga i värmeväxlaren beroende på hur hög oljehalten i vattnet 
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är. Med en bra reningsfunktion på värmeväxlaren borde detta inte vara något problem. Det skulle 

kunna tänkas att vid dimensionering av värmeväxlare öka storleken för att säkerställa 

överföringsbehovet om oljehalterna är väldigt höga. 

Förutom oljebeläggningar på värmeväxlare så kan även andra salter kristalleras samt kalkutfällningar 

ske. Dessa beror dels på vilken kvalitet vattnet har när lagret fylls och efter en viss drifttid på det 

inläckande vattnet. Hur behandling av detta sker skiljer sig naturligtvis och flera tekniker finns 

tillgängliga såsom olika dispergeringsmedel och filtreringstekniker. Beroende på salthalt och hårdhet 

kommer vattnet troligen behöva behandlas i någon form av kontinuitet. 

 

4.1.3 Skiktningar i vattnet 

Bergrum med varmt vatten kommer inte ha samma temperatur rakt igenom, det kommer uppstå 

skiktningar med olika temperaturzoner.  

 

Figur 7 Diagram över temperaturer vid olika nivåer. Oxelösunds lager 1991 v och 1992 h
8
  

 

Diagrammen i Figur 7 illustrerar hur temperaturen ändras beroende på nivån i lagret. Att ladda 

respektive ta ut värme kan med fördel tas ut på olika nivåer beroende på vilken temperatur som krävs. 

I Lyckebo utanför Uppsala (Figur 9) användes teleskoprör och i Oxelösund (Figur 8) borrades sex hål 

på olika höjder. Två olika lösningar med samma syfte att utnyttja temperaturskiktningarna. Förutom 

fördelen med rätt temperatur minskas även turbulens vid i och urladdning. Turbulens är något som 

gärna undviks då det kommer ge upphov till bildande av jämnt fördelad temperatur, en 

medeltemperatur och det blir svårt att uppnå maxtemperatur som avsetts. 

 

 

 

 

                                                      
8
 (Ekengren, 1993) 
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Figur 8 Oxelösund energilager
9
 

Figur 9 Lyckebo energilager
10

 

 

4.2 Investeringskostnader för bergrummen 

Här presenteras investeringskostnader som är nödvändiga för genomförande av värmelager. Det 

infattar kostnader för rörledningar, pumpar, värmeväxlare och vatten för att fylla lagren. 

 

4.2.1 Rördragning till Gävle hamn 

Dagens projektering av fjärrvärmeledningen över Gävlebukten går från Duvbacken och slutar i Gävle 

hamn. Längs den sträckan är ledningen dragen under mark, ovan mark och i vatten. Ledningen är 

projekterad för ett flöde på 60l/s med effekten 20MW, dimension 355mm diameter. En av de tekniska 

förutsättningar som framkom vid diskussioner med sakkunniga på Sweco Theorells i Gävle, för att 

kunna använda bergrummen under Gävle hamn måste dimensionen på ledning ökas med befintligt ΔT. 

Detta eftersom sommartid är ΔT 8°C i fjärrvärmenätet vilket begränsar transporten av stora 

värmemängder som innebär att laddning av värmelager i hamnen blir omöjlig. Anledningen till ett lågt 

ΔT i fjärrvärmesystemet är enbart den låga lasten. Ökar lasten så kan även ΔT ökas och eventuellt kan 

befintliga rör utnyttjas. Med denna förutsättning skulle endast 500 meter rörbrygga samt 

värmeväxlare/pumpar tillkomma. Ungefärligt pris för rördragning per meter finns beskrivet i Tabell 4. 

 

 

                                                      
9
 (Ekengren, 1993) 

10
 (Nordell, 2007) 
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Tabell 4 Pris för byggnation av fjärrvärmeledning 

Rördimension 355Ø 500Ø 

Sjödragning 6000kr/m 7800kr/m 

Mark 3000kr/m 3900kr/m 

Rörbrygga 5000kr/m 6500kr/m 

 

4.2.2 Rördragning Korsnäs 

För att kunna använda bergrummen under Korsnäs som värmelager krävs inköp av lämpliga 

värmeväxlare och pumpar. Ledningar till schakten för bergrummen finns redan ifall ett antagande om 

att det går att använda samma rör som idag används för att transportera värme till de värmepumpar 

som är placerade i närheten av schaktens början. Dessa ledningar som har en dimension på ca 800mm 

i diameter borde vara mer än tillräckligt. En fördel med att kunna använda dessa rör är att de redan i så 

fall är anslutna till systemet i Korsnäs och enbart kräver en mindre ombyggnation på ca 50-150 extra 

rörledning. Priser för rördragning finns i Tabell 4. 

 

4.2.3 Värmeväxlare och pumpar 

Kostnaden för värmeväxlare beror på effekt, typ och tryck/temperatur uppsättning. Fjärrvärme håller 

varken högt tryck eller temperatur utan standard plattvärmeväxlare med packning rekommenderas 

(Ericsson, 2008). Dessa ska även klara oljehaltigt vatten då de även fungerar även med olja. Med de 

givna prisuppgifterna i Tabell 5 beräknades en medelkostnad per installerad effekt till 28000kr/MW. 

 

Tabell 5 Kostnader för värmeväxlare
11

 

Effekt Kostnad (kr) 

5 150 000 

10 280 000 

20 550 000 

 

4.2.4 Kostnad för att fylla lagren med vatten 

Genom att sluta pumpa ut läckvatten skulle lagren vattenfyllas efter en period. Detta skulle inte 

innebära någon extra kostnad utan snarare spara pengar då pumpar inte behöver vara i drift. Om detta 

är genomförbart är svårt att säga då vattenprover skulle behöva utföras för att ta reda på ifall vattnet 

                                                      
11

 (Ericsson, 2008) 
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behöver behandlas och i så fall vilken behandling som är nödvändig. Vad kostnaden för att behandla 

över 100 000m
3
 vatten är kan inte förutsägas. Ett annat alternativ är att köpa vatten som redan är 

behandlat och pumpa ner det i bergrummen. Kostnad för att vattenfylla ett lager med dricksvatten 

skulle hamna på 11kr/m
3
. (Gavlevatten, 2007) 

4.3 Lagringskapaciteter i bergrum 

Den energimängd som teoretisk kan lagras i bergrummen går att utläsa i Tabell 6. Energimängden är 

uträknad för ett ΔT på 50˚C där det antas att den lagringsbara energimängden är 50kWh/m
3 
(se Formel 

3). För att ge ett exempel på energimängden har ett behov antagits á 10MW som vid fulladdat lager 

ger en tid hur länge lagret kan leverera 10MW. 

 

Tabell 6 Teoretisk lagringskapacitet för bergrum 

 Lagerstorlek, 
m3 

Energimängd, 
MWh 

Behov, 
MW 

Dagar 

Korsnäs bergrum     

1 70000 3500 10 15 

2,3 315000 15750 10 66 

Korsnäs totalt 385000 19250 10 80 

     

Gävle hamn 
bergrum 

    

101 100000 5000 10 21 

102 100000 5000 10 21 

103 142000 7100 10 30 

104 100000 5000 10 21 

105 220000 11000 10 46 

901 90000 4500 10 19 

Gävle hamn totalt 752000 37600 10 157 

     

Gävle totalt 1137000 56850 10 237 

 

 

4.4 Värmeförluster i bergrum 

I bergrummen kommer vattnet så småningom att kylas av. Detta beror till största del på två olika 

anledningar. Värmeförluster på grund av temperaturdifferenser och förluster på grund av 

grundvattentillströmning.  
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4.4.1 Värmeförlust på grund av temperaturdifferens 

Vid lagring av värme tillkommer naturligtvis förluster. Då strålning respektive konvektion är i stort 

sett obefintliga i ett bergrum återstår bara värmeledning. I Figur 10 illustreras en tvådimensionell bild 

av hur värmeförlusterna kommer att sprida sig från ett värmelager bestående av två skepp. Enligt 

erfarenheter från tidigare lager så bildas efter ett tag (uppskattat mellan 2-5 år) (Ghebremedhin, 2008) 

en värmekudde runt lagret och värmeförlusterna minskar. De första driftåren kommer endast verka 

som uppvärmning av berget. 

 

Figur 10 Illustration av värmekudde/förluster
12

 

 

4.4.2 Värmeförlust på grund av grundvattentillströmning 

Inläckage av vatten sker eftersom grundvattentrycket är högre än trycket från oljan/vattnet. Däremot 

blir tryckdifferensen mindre om lagret är fullt. Vid värmelagring kommer inläckande vatten ha en 

avkylande effekt som kan beräknas med Formel 2. Kända vattenmängder som pumpas ut presenteras i 

Tabell 7 och Tabell 8. Uppgifterna i Tabell 8 skiljer sig ifrån de i Tabell 7 eftersom enbart uppgifter 

per månad erhölls från Gävle Hamn AB. Mängden utpumpat vatten varierar kraftigt mellan dessa 

månader och därför presenteras istället ett dygnsmedel samt årsmedel på inläckande vatten för dessa 

bergrum. Variationen beror troligtvis på skiftande mängder av lagrad olja i likhet med Korsnäs 

bergrum. 

Tabell 7 Inläckage grundvatten i Korsnäs bergrum
13

  

 Fullt (m
3
/dygn) Tomt (m

3
/dygn) 

Utpumpat läckvatten 60 5 

                                                      
12

 (Eksperter i Team, 2002) 
13

 (Hemlin, 2008) 
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Tabell 8 Inläckage grundvatten Gävle hamns bergrum
14

 

 m
3
/dygn m

3
/år 

Utpumpat läckvatten 434,7 157685 

 

4.5 Erfarenheter från andra bergrum 

I detta avsnitt presenteras resultat från intervjuer med driftpersonal på respektive anläggning. 

Avsnittets syfte är att utifrån tidigare erfarenheter belysa fallgropar och fördelar med värmelager. 

 

4.5.1 Trycksatt bergrumslager i Avesta 

I Fortum Värmes anläggning i Avesta finns ett bergrum på 15 000m
3
 som är trycksatt med en 

luftkudde. Lagret används i dagsläget som tryckackumulator och har en lagringskapacitet på 750MWh 

med verkningsgraden 65 %. Effekten ligger på 10MW med maxtemperatur på 120°C (normal 

maxtemperatur 115°C). Lagret byggdes 1980 i forskningssyfte för att undersöka värmeförluster i berg. 

Det enda problemet med lagret är att det kan uppstå temperaturskiktningar som inte följer en gradient, 

exempelvis 115-85-95°C vilket försvårar en jämn temperatur i urladdning . I och urladdning sker via 

flera fördelare runt om i lagret (och inte bara från en punkt) (Larsson, 2008). 

 

4.5.2 Oljebergrumslager i Oxelösund 

I Oxelösund finns ett oljebergrum som fungerat numera både som oljelager och värmelager men är 

nedlagt. 1988 konverterades detta lager för att lagra spillvärme från SSAB:s stålverk (se Figur 9). 

Storleken var på 200 000m
3
. 1991 och 1992 togs väldigt lite energi ut från lagret (20 % av tillförd 

energimängd) på grund av att milda vintrar och behovet helt enkelt inte fanns. Trots att detta lager var 

föremål för byggforskningsrådet och att det utfördes väldigt många laboratorieförsök fungerade driften 

dåligt även om konverteringen fungerade som tänkt. Det användes för stora pumpar som senare 

behövde strypas för att få rätt tryckuppsättning. Med detta problem minskade tillgänglig uteffekt 

mycket. Ett annat problem med lagret var att det tenderade bli en alltför utjämnad temperatur då i och 

urladdning bara skedde på ett ställe fast olika nivåer. Med alla driftproblem och inget krav på 

projektören för funktion tillsammans med billig spillvärme och milda vintrar slutade lagret att 

användas. (Andersson, 2008)(Ekengren, 1993) 

 

                                                      
14

 (Linda Astner, 2008) 
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5 Analysunderlag 

I detta avsnitt beskrivs produktionskapaciteter från de produktionsanläggningar som finns i Gävle samt 

hur stor värmelast som existerar i Gävle under ett år. Priser för fjärrvärme och bränslekostnader 

redovisas samt hur mycket spillvärme som inte används för värmeproduktion. Allt detta ligger till 

grund till analyserna för jämförelse och referens. 

 

5.1 Värmekapacitet i produktionsanläggningar 
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Figur 11 Produktionskapaciteter i Gävle 
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I Figur 11 illustreras Gävles olika produktionsanläggningar och deras maxkapacitet (siffrorna på 

pilarna) samt även vilket bränsle som respektive anläggning använder. Figuren illustrerar inte 

normaldriftfallet utan ligger till grund för analys och förståelse. 

 

5.2 Värmebehov i Gävle 

Behovet av värme i Gävle varierade under året enligt Figur 12 som beskriver lasten i fjärrvärmenätet. 

Det går tydligt att se hur lasten varierar med årstiderna. 

 

Figur 12 Last i Gävles fjärrvärmenät 2007
15

 

 

Figur 13 visar fördelningen av värmeproduktionen i Gävle hos Korsnäs och Johannes. I figuren går det 

tydligt att se den period som Johannes står still under sommaren eftersom last saknas. Under denna 

period är det endast Korsnäs som producerar värme för att tillgodose lasten till fjärrvärmenätet. Detta 

på grund av att lasten inte överstiger spillvärmeproduktionen. 

                                                      
15

 (Enström, 2008) 
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Figur 13 Produktion av värme 2007
16 

 

Lasten under ett år presenteras i ett varaktighetsdiagram se Figur 14. Här går det att se hur många 

timmar det existerade en viss last i nätet. 

 

Figur 14 Varaktighetsdiagram lasten i Gävles fjärrvärmenät 2007
17

. 

 

                                                      
16

 (Enström, 2008) 
17

 (Enström, 2008) 
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Figur 15 Totalproduktion systemet 2007 

I Figur 15 visas fördelningen av produktionstyp under 2007. Intressant är att 6 % av totala 

energianvändningen i Gävle kommer från olja.  

 

5.3 Korsnäs AB fjärrvärmeproduktion 2007 

Eftersom mottrycksanläggningen är byggd ineffektiv (Jönsson, 2007) till fördel för 

fjärrvärmeproduktion står denna följaktligen för den största delen av Korsnäs fjärrvärmeproduktion. 

Därefter kommer rökgaskondenseringen från barkpannan som tar vara på all energi från rökgaserna se 

Figur 16. 

 

Då endast 10MWv (Bäckström, 2008) är bioeldad fjärrvärme utan att passera mottrycksturbin G3 

kommer detta att fungera som systemgräns för kommande analyser. Det vill säga att från Korsnäs 

kommer ingen elproduktion vara möjlig eftersom denna redan ingår i Korsnäs massaprocess. I Figur 

16 saknas värme från elpannan eftersom ingen produktion skedde under 2007. 
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Figur 16 Korsnäs fördelning av producerad fjärrvärme 2007  

 

Ej nyttogjord energi under 2007 

Ibland när det inte finns behov i systemet (både fjärrvärme och processen) ”dumpar” Korsnäs ånga för 

att bli av med överskottsvärmen se Figur 18. Även nedreglering av rökgaskondensering sker då detta 

är den enklaste regleringen av värmeproduktion utan att störa driften. För att få en uppfattning om 

mängden energi som går förlorad i rökgaskondenseringen antogs att maxproduktion är 20MW och alla 

drifttimmar som innehöll ett timvärde räknades. Mellanskillnaden blir då förlorad energi se Figur 17 

som presenteras med ett varaktighetsdiagram. 

 

Figur 17 Varaktighetsdiagram rökgaskondenseringsförlust 
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Överskottsvärmen från ångdumpen illustreras i Figur 18 

 

Figur 18 Ångdump vid överproduktion 

 

Total förlust för onyttjad rökgaskondensering 64 159MWhv noteras bör att denna värmemängd är 

lågtempererad. Ångdumpad energimängd är 34 811MWhv. 

 

5.4 Gävle Energis fjärrvärmeproduktion 2007 

Under 2007 så producerade Johannes all fjärrvärme som kom från Gävle Energis anläggningar. Det 

innebär att oljepannorna inte startades under året. I Figur 19 illustreras värmefördelningen som visar 

fördelningen mellan rökgaskondensering och barkpanna. I Figur 13 så syns det att Johannes inte 

producerar under sommaren utan är avställd.  

 

Figur 19 Gävle Energi fördelning av producerad fjärrvärme 
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Ej nyttogjord energi 

För att förbättra körningen och balansera uteffekt är det rökgaskondenseringen som enklast regleras i 

istället för att reglera pannans effekt. Detta sker i kombination med tryckackumulatorerna. Men 

eftersom rökgaskondensering är en funktion som inte är reglerbar utan är antingen på eller av så 

förloras mycket värme se Figur 20. Totalt är det 3160 timmar a 22MW vilket blir ungefär 70GWh 

lågvärdig värmeenergi. 

 

 

Figur 20 Varaktighetsdiagram av ej nyttogjord energi Gävle Energi 
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5.5 Bränslepriser och driftkostnader. 

I Tabell 9 går det att utläsa marknadspris, skatt och energimängd för bränslen under 2007. Biobränslen 

som skogsflis och returträ är obeskattade. Driftkostnader för rökgaskondenseringen och 

mottrycksindunstningen är beräknad för pumpning och underhåll av dessa. Värden i Tabell 9 är de 

som används vid optimering och analys i detta projekt. 

 

Tabell 9 Bränslepriser, driftskostnader och energimängd 

Bränslepriser    

 Kostnad SEK/MWh  Energimängd 

MWh/m
3
 

Skatter 

SEK/MWh 

Olja, Eo1 600
1
 inkl skatt

 
9,95

2
 56

3 

Olja, Eo5 603,32
4
 inkl skatt

 10,72
4 

63
3 

Biprodukter, värmeverk 140
3
 inkl skatt 0,6

3 
 

Skogsflis, värmeverk 163
3
 inkl skatt   

Returträ, värmeverk 69
3
 inkl skatt   

El 260
5
exkl skatt

  500 industriskatt 

Energiskatt, El industri 500   

Driftskostnader    

Rökgaskondensering 10
1
   

Mottrycksindunstning 10
4 

  

1
(Enström, 2008), 

2
(Jernkontorets energihandbok), 

3
(Energimyndigheten, 2008), 

4
(Bäckström, 2008), 

5
(Nordpool, 2008) Medelpris 2007 

 

5.6 Intäkter för 2007 

Intäkter från försäljning kommer i form av värmeförsäljning och elförsäljning. Värmepriset varierar 

över året (se Tabell 10) liksom elpriset som består av spotmarknadspris och elcertifikatpris.  Enligt 

Nordpool såg elspotmarknaden under 2007 ut som diagrammet i Figur 21. Medelpris under 2007 för 

elcertifikat var 195.27kr/st (SVK, 2008). 
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Tabell 10 Fjärrvärmeintäkter SEK/MWh 

Månad SEK/MWh 

Jan 706 

Feb 705 

Mars 706 

Apr 683 

Maj 563 

Juni 538 

Juli 538 

Aug 538 

Sep 562 

Okt 635 

Nov 700 

Dec 706 

Årsmedel 632 

Löpande priser för konsument inklusive energiskatter och moms 2007
18

 

 

 

 

Figur 21 Elspotmarknad 2007 

                                                      
18

 (Energimyndigheten, 2008) 
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6 Analyser av Gävles fjärrvärmesystem 2007  

 - med systemperspektiv 

Med hjälp av redovisat underlag analyserades år 2007 från ett systemperspektiv utan begränsningar 

(Analys 1). Därefter utfördes en analys av ett system som utnyttjar befintliga tomma bergrum och 

syftar till att ersätta oljeanvändandet (Analys 2). Genom analys av timleveranser av värme i Gävles 

fjärrvärmesystem under vintern 2007 härleds en optimal lagerstorlek vilket lägger grunden för hur 

mycket extra el som kan produceras (Analys 3).  

En känslighetsanalys som avser förändrat bränslepris och elpris utfördes på analys 3. 

 

Genom att optimera fjärrvärmesystemet med optimeringsprogrammet Solver beräknas det billigaste 

produktionsalternativet fram timme för timme. För optimering används timvärden över last och 

marknadspriser för el, bränslen och fjärrvärme vilka presenteras i kapitel 5. Optimeringen använder 

Formel 5 vilken maximeras timme för timme. Se även Bilaga 2 Optimeringsmodell för formel och 

gränser i optimeringen samt Bilaga 3 Exempel på resultat av optimering. Vid i och urladdning har 

ingen hänsyn tagits till lagrets verkningsgrad, laddning och urladdning sker med samma mängd energi. 

Bergrummen antas även redan vara i drift. Lagringskapaciteterna beräknades med Formel 3 som dock 

tar hänsyn till detta.  
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6.1 Systemgräns  

Då de kommande analyserna enbart berör fjärrvärmesystemet i Gävle drogs en systemgräns för 

Korsnäs. Systemgränsen är dragen med förutsättningarna att elproduktion är en del av Korsnäs 

process. Detta leder till att all värme som produceras för fjärrvärmeförsäljning kondenseras och 

passerar inte någon mottrycksturbin. Systemgränsen illustreras i Figur 22.  

System

Gävle Energi

Johannes

Ersbo

Carlsborg

Gävle Hamn

Oljelager

Oljelager

MTI

Värmepumpar

RGK

Barkpanna (10MW)

Oljepannor

Elpanna Korsnäs

Elproduktion

Bark och

oljepanna och 

övrig process

 

Figur 22 Systemgräns för analyserna 

 

6.2 Analys nummer 1: Optimering av fjärrvärmeproduktion utan lager 

Syftet med denna analys är att med ett systemtänk optimera fjärrvärmeproduktionen i Gävle för 

maximal inkomst. Optimeringen resulterade i att produktionen förändrades eftersom inget avtal styr 

produktionen utan enbart vad som genererar maximal inkomst. Den största skillnaden är att 

oljeanvändningen minskade till 1 % (från 6 %) och att rökgaskondenseringen utnyttjades bättre. 

Eftersom inkomsterna från Johannes elförsäljning är stora så prioriteras användandet av Johannes även 

sommartid trots att nästan gratis spillvärme finns att tillgå. Johannes producerade mer i den 

optimerade modellen och ökade bränslekostnaden för systemet. I gengäld erhölls en större intäkt, se 

Figur 23 för jämförelse. Tack vare ökad elproduktion så ökade intäkterna med 50 Mkr. 
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Figur 23 Kostnader/intäkter 

 

Optimeringen jämförs i Figur 24 och Figur 25 som är diagram över produktionsfördelning. 

Rökgaskondensering från båda pannorna utnyttjas flitigare liksom en lite ökning av användande av 

värmepump. Karskärs oljeeldning har utbytts mot Ersbo/Carlsborg då prisskillnaden är marginellt 

lägre, det bidrar även till minskat svavelutsläpp. 

 

Figur 24 Fjärrvärmeproduktion 2007 

0   

50 000 000   

100 000 000   

150 000 000   

200 000 000   

250 000 000   

300 000 000   

350 000 000   

400 000 000   

450 000 000   

Bränslekostnad Totalintäkt

Kostnad/intäkter 
2007 jämfört med optimerad

2007

Optimerad

2% 2%

10%

4% 2%

31%

0%

42%

7%

0%

Fjärrvärmeproduktion 2007

Värmepump

Karskär barkpanna

Karskär RGK

Panna olja

Hetvp olja

MTI

Elpanna

Johannes barkpanna

Johannes RGK

Ersbo/Carlsborg



51 

 

 

Figur 25 Optimerat system i analys 1 

 

6.3 Analys nummer 2: Värmelager för att ersätta oljeanvändningen 

Att sluta använda olja för uppvärmning är främst en miljövinst men även en ekonomisk vinst. I analys 

1 visade sig det att oljeanvändningen kunde minskas utan någon åtgärd. Denna analys tar vid och 

syftar till att lagra tillräckligt med värme under sommaren för att kunna ersätta de 9943MWh oljeeldad 

fjärrvärme som användes i analys 1. Denna värmemängd motsvarar de tomma bergrummen 101 och 

102 som tillsamman kan lagra 10 000MWh (se Tabell 6). För att ersätta oljan behövs en stor 

installerad effekt (se varaktighetsdiagram Figur 26) då oljepannan står för systemets topplast.  

 

Figur 26 Oljeanvändning efter analys 1 
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I Tabell 11 presenteras investeringskostnader och intäkter för att kunna använda lagret. Dessa värden 

är inte verifierade utan bara ungefärliga kostnader och intäkter. I analysen undersöktes vilken 

lagringsstrategi vid laddning man bör ha. Att ladda under tre månader gav en extra last på 4,5MW och 

en snabb laddning under en månad gav 13,8MW i extra last. Skillnaderna var marginella men laddning 

under en månad, juli var det billigaste. En annan laddningsstrategi kan vara att ladda mer när elpriset 

är som högst. 

 

Tabell 11 Kostnader och intäkter för analys 2 

   

Värmeväxlare 

28000kr/MW * 88MW 

-2 464 000 kr -2 464 000 kr 

Rörkostnad (nytt 500 Ø rör 

från duvbaken) 666 * 7800 + 

1500*3900 + 1500 *6500 

-20 794 800 kr -20 794 800 kr 

Vattenfyllning 

200 000m
3
*11kr/m

3 

-2 200 000 -2 200 000 

Summa investeringskostnader 25 458 800 kr 25 458 800 kr 

   

 Tre månaders laddning 4,5MW Juli månads laddning 13,8MW 

Ökad bränslekostnad -821 845 kr -650 924 kr 

Hyra bergrum  

10kr/m
3
 * 200 000 

-2 000 000 kr -2 000 000 kr 

Ökad intäkt ökad elprod 903 292 kr 828 284 kr 

Intäkt oljebesparing 

9943MWh * 600kr/MWh 

5 965 800 kr 5 965 800 kr 

Intäkt såld fjärrvärme 

9943MWh * 560kr/MWh 

5 568 080 kr 5 568 080 kr 

Summa intäkter 9 615 327kr 9 711 240 kr 
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6.4 Analys nummer 3: Optimerat utnyttjande av bergrum för värmelagring 

Som konstaterat i 3.3.1 så finns det mycket utrymme att använda för värmelagring. Syftet med den här 

analysen är att utreda hur stort utrymme som behövs och om det är ekonomiskt riktigt. Detta kommer 

sedan att följas upp med känslighetsanalyser. 

 

6.4.1 Behov av värmelager 

För att studera vilket behov som finns för värmelager optimerades vinterhalvåret där ett värmelager 

tillkom som en ”produktionsanläggning”. Produktionskostnaden för värmen som används ur lagret 

sätts till 11kr/MWh för att optimeringen ska välja mottrycksindunstning och rökgaskondensering före 

användning av lagret. Denna kostnad är precis som spillvärmen tänkt motsvara pump/driftkostnader. 

Då tas all spillvärme tillvara innan lagret börjar laddas ur. 

 

Optimeringen visade att värmelagret utnyttjas totalt 2079 timmar under perioden som det inte laddas 

(se varaktighetsdiagram Figur 36). Urladdning av lagret illustreras i Figur 27. Maxeffekten låg på 

126MW och totalt tas det ut 54108MWh värme ur lagret. Utnyttjandet av lagret såg ut som i Figur 27. 

Perioden mellan 2007-06-01 till 2007-09-01 laddas lagret. 

 

Figur 27 Urladdning av obegränsat värmelager i analys 3, 

 

Med optimerad drift och med ett obegränsat värmelager går det att se hur fjärrvärmeproduktionen 

ändras. Oljeanvändning, värmepumpsdrift, och Karskärs barkpanna ersätts med värmelagret. Se Figur 

28. 
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Figur 28 Produktionsslag som ersätts med ett obegränsat värmelager 

6.4.2 Optimerad lagerstorlek 

Optimeringen av lagerstorlek i detta projekt utgår från att lagret används som säsongslager och det 

behov som beskrevs i 6.4.1. Laddning av lagret sker endast med Johannes som antas producera med 

sin maxkapacitet under sommaren. För att påminna presenteras lagerstorlekarna (storlekssorterat) i 

Tabell 12.  

 

Tabell 12 Lagerstorlekar storlekssorterat 

Bergrum 
(storlekssorterat) 

Lagerstorlek Värmemängd 
MWh 

Korsnäs 1 70000 3500 

GH 901 90000 4500 

GH 104 100000 5000 

GH 103 142000 7100 

 GH 101+102 200000 10000 

GH 105 220000 11000 

Korsnäs 2,3 315000 15750 

 

I Tabell 13 summeras lagren till ett gemensamt totallager. Värmemängden i båda tabellerna är 

beräknad med ΔT 50.  
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Tabell 13 Summerad lager och värmemängd 

Bergrum (storlekssorterat) Summerad 
lagerstorlek 

Summerad 
värmemängd MWh 

Korsnäs 1 70000 3500 

GH 901 +ovanstående 160000 8000 

GH 104 +ovanstående 260000 13000 

GH 103 +ovanstående 402000 20100 

 GH 101+102 +ovanstående 602000 30100 

GH 105 +ovanstående 822000 41100 

Korsnäs 3,2 +ovanstående 1137000 56850 

 

I Tabell 14 presenteras investeringskostnader, investeringsutrymme och pay-offtid. Pay-offtiden 

beräknas enligt Formel 6. Investeringskostnaden beräknas på samma sätt som i analys 2 men eftersom 

det är två olika lokaliseringar så fördubblas värmeväxlarkostnaden och den dimensionerade effekten 

ökas till 126MW. Då det är osäkert hur lång tid uppvärmning av berget tar, ingår inte kostnaden för 

hyra av bergrum i investeringskostnaden under uppvärmningsperioden. Investeringskostnaden 

innehåller förutom värmeväxlare också vattenfyllning och rördragning. Investeringsutrymmet i Tabell 

14 vidareutvecklas i Tabell 15. Denna tabell visar de årliga kostnaderna och intäkterna under 2007.  

 

Tabell 14 Investeringskostnad och investeringsutrymme 

Summerad 
lagerstorlek 

Investeringskostnad Investeringsutrymme Pay-off, antal år 

70000 24 028 800 kr 3 545 331 kr 7 

160000 29 610 800 kr 8 094 572 kr 4 

260000 30 710 800 kr 11 639 148 kr 3 

402000 32 272 800 kr 15 499 950 kr 2 

602000 34 472 800 kr 20 322 981 kr 2 

822000 36 892 800 kr 25 787 221 kr 1 

1137000 40 357 800 kr 34 077 591 kr 1 

 

Tabell 15 Årliga driftkostnader och intäkter 

Summerad 
lagerstorlek 

Hyra bergrum Ökad 
bränslekostnad 

Ökad intäkt 
elproduktion 

Total bränsle 
besparing 

Intäkt såld 
fjärrvärme 

70000 -700 000 kr -518 980 kr 704 311 kr 2 100 000 kr 1 960 000 kr 

160000 -1 600 000 kr -1 183 274 kr 1 597 846 kr 4 800 000 kr 4 480 000 kr 

260000 -2 600 000 kr -1 930 606 kr 2 450 395 kr 6 439 359 kr 7 280 000 kr 

402000 -4 020 000 kr -2 978 945 kr 3 695 873 kr 7 547 022 kr 11 256 000 kr 

602000 -6 020 000 kr -4 463 228 kr 5 455 430 kr 8 494 779 kr 16 856 000 kr 

822000 -8 220 000 kr -6 092 825 kr 7 270 515 kr 9 813 530 kr 23 016 000 kr 

1137000 -11 370 000 kr -8 428 235 kr 10 021 295 kr 12 018 530 kr 31 836 000 kr 



56 

 

 

Ju större lager som används desto mer värme kan lagras och följaktligen ökar bränslebesparingen. I 

Figur 28 illustrerades bränsleanvändningen för ett obegränsat lager. I Tabell 16 går det att se hur 

mycket större besparingen blir ju större lagret är. Att producera värme med olja är det dyraste 

alternativet, därefter värmepumpar följt av biobränsle. Detta innebär att först efter att allt oljebehov är 

ersatt med ett värmelager ~200 000m
3
 så ersätts värmepumparna. Efter att värmepumparna har ersatts 

med värme från ett värmelager börjar en besparing av bioeldad värme ske. Den bioeldade värme som 

ersätts är miljömässigt ett bra värmeslag men inte tillräckligt konkurrenskraftigt jämfört med 

kraftvärme.  

 

Tabell 16 Bränslebesparing 

Summerad 
lagerstorlek 

Oljebesparing Värmepumpbesparing  Barkpannabesparing 

70000 2 100 000 kr 0 kr 0 kr 

160000 4 800 000 kr 0 kr 0 kr 

260000 5 965 800 kr 473 559 kr 0 kr 

402000 5 965 800 kr 1 581 222 kr 0 kr 

602000 5 965 800 kr 2 528 979 kr 0 kr 

822000 5 965 800 kr 2 993 730 kr 854 000 kr 

1137000 5 965 800 kr 2 993 730 kr 3 059 000 kr 

 

För att kunna bedöma den optimala lagerstorleken utfördes annuitetsberäkningar med 

avskrivningstider på 5, 10 och 15 år. Räntan sätts till 6 % och annuitetsfaktorn beräknas för de olika 

avskrivningstiderna enligt Formel 7. Annuiteterna beräknas enligt Formel 8 och presenteras i Tabell 

17. 

 

Tabell 17 Annuiteter för olika lagerstorlekar 

Total 
lagerstorlek 

5 år 10 år 15 år 

70000 5 704 351 kr 6 473 580 kr 6 659 540 kr 

160000 7 029 497 kr 7 977 423 kr 8 206 582 kr 

260000 7 290 633 kr 8 273 773 kr 8 511 445 kr 

402000 7 661 447 kr 8 694 590 kr 8 944 351 kr 

602000 8 183 719 kr 9 287 290 kr 9 554 077 kr 

822000 8 758 218 kr 9 939 261 kr 10 224 776 kr 

1137000 9 580 796 kr 10 872 764 kr 11 185 094 kr 

 

 

För att se om investeringen är lönsam divideras inkomstökningen med investeringskostnaden. Om 

kvoten överstiger 1 anses investeringen som lönsam. I Tabell 18 presenteras kvoterna för de olika 

lagerstorlekarna med olika avskrivningstider. Det visar sig att alla lagerstorlekar över 160 000m
3
 är en 
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lönsam investering. För att visa hur mycket pengar det handlar om subtraheras annuiteten från 

investeringsutrymmet. Detta visar vilken investering som ger den största vinsten per år.  

 

Tabell 18 Jämförelse mellan investeringsutrymme och annuitet. 

Total 
lagerstorlek 

Investeringsutrymme/annuitet Investeringsutrymme - Annuitet 

 5år 10år 15år 5år 10år 15år 

70000 0,6 0,5 0,5 -2 159 020 kr -2 928 249 kr -3 114 209 kr 

160000 1,2 1,0 1,0 1 065 074 kr 117 149 kr -112 010 kr 

260000 1,6 1,4 1,4 4 348 515 kr 3 365 375 kr 3 127 703 kr 

402000 2,0 1,8 1,7 7 838 503 kr 6 805 360 kr 6 555 599 kr 

602000 2,5 2,2 2,1 12 139 262 kr 11 035 691 kr 10 768 904 kr 

822000 2,9 2,6 2,5 17 029 003 kr 15 847 960 kr 15 562 445 kr 

1137000 3,6 3,1 3,0 24 496 794 kr 23 204 827 kr 22 892 496 kr 

 

För att på ett enkelt sätt kunna jämföra resultatet av annuiteterna presenteras de i Figur 29. Figuren 

visar alla annuiteter för de olika lagerstorlekar och avskrivningstiderna tillsammans med 

investeringsutrymmet. 

 

 

Figur 29 Annuitet grundfall 2007 
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6.4.3 Känslighetsanalyser 

För att undersöka hur en investering i värmelager skulle stå sig i framtiden med eventuella ändringar 

av bränsle- och elpriser utfördes ett antal annuitetsberäkningar där priserna varierades. Priset på 

biobränslen varierades med 20 %, elpriset ökade och minskade med 20 % samt minskade med 50 %. 

Flest variationer av elpriset förekommer därför att elen räknas som bränsle till värmepumpar samt att 

den säljs för att ge en intäkt. Ingen variation av oljepris förekommer eftersom det förutsätts i modellen 

att olja ersätts av värmelagret. 

 

Vid jämförelse av Figur 30 med Figur 29 går det att se att en eventuell ökning av bränslepris inte 

påverkar investeringen nämnvärt. 

 

 

Figur 30 Annuitet bränslepris ökar med 20 % 

 

Ökning av elpriset påverkar inte heller annuiteterna utan den skillnad som ses vid jämförelse av Figur 

29 och Figur 31 är att investeringsutrymmet ökar med några miljoner. 
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Figur 31 Annuitet elpris ökar med 20 % 

 

I Bilaga 5 Annuitetsdiagram från känslighetsanalys finns ytterligare stapeldiagram för olika 

variationer.  

 

6.5 Slutsats av analyser 

6.5.1 Slutsats av analys 1 

I analys 1 grundfall utan värmelager, konstaterades att oljeanvändningen var högre än den borde 

ha varit i Gävles fjärrvärmesystem. I optimeringen ökade användningen av kraftvärme och i och 

med den elproduktionen. Detta gav en ökad intäkt på cirka 50 mkr för försäljning av el. 

 

6.5.2 Slutsats av analys 2 

I analys 2 bedöms hur stort ett lager behöver vara för att ersätta värmeproduktion med olja. Ett 

lager på 200 000m
3
 räcker till och är tillgängligt då motsvarande storlek står tomma i Gävle hamn. 

Analysen visade också att kostnaderna för uppvärmning av lagret betalades av intäkterna från den 

extra elförsäljningen från Johannes under sommaren. Med detta så är bränslekostnaden för 

grunduppvärmning av lagret innan det kan tas i bruk gratis. 
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6.5.3 Slutsats av analys 3 

I analys 3 visade det sig att om Johannes körs full drift under en månad så räcker det till för att 

värma alla bergrum (förutsatt att värmeväxlarkapacitet finns). Det är samma energimängd 

motsvarande 2007 års oljeanvändning, värmepumpsdrift och Karskärs barkpanna. Den maximal 

värmemängd som går att lagra i alla Gävles bergrum uppgår till 56 850MWh (se Tabell 6). För att 

ladda ett lager med den kapaciteten skulle Johannes behöva köras i maximal drift på 77MW under 

34 dagar vilket motsvarar en elproduktion på 25 235MWh.  

 

Slutsatsen som kan dras av annuitetsberäkningarna och känslighetsanalysen är att konvertering av 

oljelager till värmelager mindre än 200 000m
3
 inte är lönsamma. Investeringarna är relativt 

okänslig för variationer i el- och bränslepris. Den största intäkten kommer inte från försäljning av 

el utan från försäljning av värme. Med ett större lager finns det tillgång till mer värme vilket gör 

att de större lagren är de som ger störst intäkt. 

  



61 

 

7 Diskussion 

7.1 Optimeringsmetoden  

Den största svårigheten med analyserna och optimeringen var att programvarorna för optimering inte 

hanterade storleken av problemet. Lösningen med Excel och Solver samt lite visualbasic/macro 

programmering blev bra men tidskrävande då varje analys tog ungefär tre dagar att utföra på en 

normal arbetsdator (totalt nio analyser). Innan beslut togs för att optimera på detta sätt undersöktes 

flera olika programvaror. De som undersöktes var ReMIND, Modest, Solver Premium och 

What´sBest. ReMIND och Modest har den begränsningen att dessa inte kan skapa problemet med 

många tidssteg (8760 timmar) för optimeringsprogrammet Cplex. Solver och What´sBest är tillägg till 

Excel och därmed väldigt enkelt att använda men har en begränsning i antal variabler och gränser. 

Solver och What´sBest finns i versioner utan begränsningar men kostar då ungefär 100 000 kr.  Om en 

totaloptimering hade kunnat utföras skulle vi fått ett resultat som visade laddning och urladdning utan 

att behöva bestämma laddning/urladdningstider och när det var som billigast och effektivast att ladda. 

 

7.2 Analyserna 

Det går att diskutera huruvida systemperspektivet som valdes (maximal inkomst i fjärrvärmesystemet) 

är bra som ett analytiskt mål. Maximal inkomst åsidosätter många gånger miljömässigt bättre 

alternativ och uppmuntrar inte för tillvaratagande av spillvärme. I detta fall är det en följd av att 

systemet med elcertifikat premierar biobränslebaserad elkraft framför användande av spillvärme. Vi 

beskrev de båda aktörerna och deras spillvärme som inte användes. Det vi inte beskrev i analyserna 

var att trots optimering så spilldes även värme i denna modell. 

 

Korsnäs med all sin spillvärme på sommaren har ett bra läge att använda sina utrymmen för 

värmelagring, dessa borde kunna användas för att minska oljeeldningen och utjämna driften. 

Rökgaser är båda fjärrvärmeproducenterna dåliga på att använda. Hade man ett värmelager (eller flera) 

skulle dessa kunna användas som första reglering när behovet av energi minskar. Denna energi skulle 

då lagras för senare användning och som kompensation av värmeförluster. Vi är även medvetna om att 

det behövs högvärdig värme för att spetsa upp spillvärme. Exempelvis går det inte att enbart köra med 

rökgaskondensering eller ett värmelager med låg temperatur. 

 

I analys 2 förutsattes att effekt och energi från olja skulle ersättas. Resultatet kan även användas för en 

sammanfattning av bästa synergieffekter. Eftersom två bergrum i Gävle hamn är tomma så borde dessa 

komma till nytta först. Investeringskostnaden blir inte så stor om effekten begränsas. Om effekten 
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hålls nere så kan det eventuellt bara behövas en extra rördragning från hamnen till lagret och 

kostnaden för värmeväxlare kan hållas nere. 

 

Annuitetsberäkningarna ger en intressant bild över eventuella investeringar i värmelager. Eftersom vi 

utnyttjar befintliga bergrum blir det inte så stor skillnad på investeringskostnaderna. De ökar 

proportionellt med storleken då den kostnad som varieras är hyra och vattenfyllnad av bergrummen. 

Känslighetsanalyser gav relativt små skillnader. Bränslekostnader och försäljning av el är så pass små 

summor jämfört med den intäkt värmeförsäljningen genererar. Det här är i grund en glädjekalkyl då 

inga värmeförluster och idrifttagningskostnad finns med. Däremot finns en god portion spillvärme och 

outnyttjad rökgaskondensering som antagligen kan täcka upp dessa förluster och kostnader. 

 

7.3 Slutdiskussion 

Analyserna ger oss en rätt angenäm bild över situationen i Gävle. Att producera värme och sälja den 

när priset är högre är inte möjligt utan ett värmelager och dessutom svårt då det är otroligt 

utrymmeskrävande. Värmelagring i befintliga bergrum ser ut att vara en god affär, både för miljön och 

för ekonomin. Ökad elproduktion i Johannes och minskning av olja bidrar till att minska utsläppen av 

koldioxid. Att öka beläggningen på befintliga anläggningar istället för att bygga nya är även det bättre. 

Vi har i detta projekt undersökt möjligheterna att använda oljelager som värmelager och funnit att 

förutsättningarna för detta finns och bör utredas vidare. Vi har även undersökt om det är ekonomiskt 

rätt att använda värmelager. Där visar enkla kalkyler att det inte borde vara ett problem att få 

lönsamhet. Däremot har vi inte på ett vetenskapligt sätt kunnat bedöma kostnaden för värmeförluster 

och hur lång tid det tar att värma upp berget, om även vi presenterat tidigare erfarenheter. Denna 

osäkerhet möter vi med det faktum att spillvärme finns som inte utnyttjas och att denna värme 

antagligen skulle kunna stå för förlusterna i berget. Genom att konvertera bergrummen till värmelager 

tar vi inte bara dem i bruk på ett bra sätt, vi bidrar även till sanering av dem då det lagras vatten under 

en längre tid. Under denna tid hinner oljerester avdunsta och sedimentera. 
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8 Fortsatt arbete 

Vi har under projektet funderat på varför Korsnäs använder en oljepanna för uppvärmning av 

oljelagret i Karskär. Uppenbarligen finns mycket spillvärme som dessutom verkar har rätt temperatur 

för uppvärmning av detta lager. Så om man inte använder detta lager som värmelager, varför inte 

använda spillvärme för uppvärmning av den olja som lagras i nuläget? 

 

En intressant aspekt är att utreda möjligheterna att utnyttja något av Gävles bergrum som ett 

korttidslager i kombination med säsongslager.  

 

En annan intressant utredning skulle vara att miljömässigt undersöka vad som är bäst, att använda sig 

av kraftvärme eller ta till vara all spillvärme. 

 

Sist men inte minst så borde värmeförlusterna i bergrummen undersökas. Under detta projekt hittade 

vi referenser till olika firmor och tidigare examensjobb som har utfört sådana beräkningar och 

simuleringar. 
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Bilaga 1 Diagram från analys 1 

 

Figur 32 Totalproduktion 2007 

 

Figur 33 Optimerad produktion från analys 1 
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Bilaga 2 Optimeringsmodell i Excel 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 34 Optimeringsmodell i Excel 
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Bilaga 3 Exempel på resultat av optimering  

Figur 35 Resultatexempel i Excel 
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Bilaga 4 Diagram från analys 3 

 

Figur 36 Varaktighetsdiagram över obegränsat värmelager 
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Bilaga 5 Annuitetsdiagram från känslighetsanalys 

 

Figur 37 Annuitet el och bränslepris ökar 20 % 

 

 

Figur 38 Annuitet elpris minskar 20 % 
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Figur 39 Annuitet elpris minskar med 50 % 
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