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Säsongslagring av solenergi

Solvärme kan säsongslagras med bl.a. följande 
metoder:

BTES = borrhålslagring

TTES = tanklagring

PTES = groplagring

ATES = akviferlagring

→De olika metoderna har sina fördelar och 
nackdelar beroende på lokala förhållanden. Figur 1: : Typer av säsongslagring av solvärme. Källa: Solites [1]
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Allmän funktionsprincip

Termisk energilagring överbryggar gapet mellan 
tillgång och efterfrågan på förnybar energi.

Vatten lagrar solenergi vid låga temperaturer.

En värmepump extraherar den termiska energin från 
vattnet.

Det är en reversibel process som även kan användas för 
kylning.

Huvudkomponenter:
Solfångare (1) Styrenhet (2)
Islagring (3) Varmvattentank (4)
Bufferttank (5) Värmepump (6)

Figur 2: Koncept för islagring av solenergi. 
Källa: U.S. Army Installation Management Command [2]
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Allmän funktionsprincip

Tekniken använder fasomvandlingen från 
vätska till fast fas (fryst) för att lagra och 
frigöra latent värme.

• Latent värme = värmeutbyte utan 
temperaturförändring

• Sensibelt värme = värmeutbyte som ändrar 
systemets/kroppens temperatur

Kan lagra mer energi på mindre utrymme

Inget behov av isolering på grund av låga 
temperaturer

Figur 3: Sensibel och latent värme. Källa: G. Hailu [3]
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Olika komponenter

Solfångare

• Installeras vanligen på tak

• Öppna solfångare utan glas för hög effektivitet

• Solinstrålning och värme från omgivande luft 

• Regenererar islagret och är en direkt källa till 
värmesystemet

• Mycket effektivt under kalla dagar med låg 
solstrålning jämfört med andra solvärmemoduler

Figur 4:Solfångare. Källa: Imtsimon [4]



Islagringsenhet

• Stor cementenhet under mark

• Vattnet lagras vid 0–30 °C

• En värmepump extraherar värme från vattnet 
tills det fryser

• Fasomvandling från vätska till fast fas (fryst) 
-> latent värme

• Värmeväxlarrör installeras för kontrollerad 
frysning utan skador

Islagring av solenergi
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Olika komponenter

Figur 5: : Rörsystem för islagring. Källa: ZEBAU GmbH [5]
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Olika komponenter

Värmepumpen

• ansluter lagringsenheten till uppvärmningssystemet

• drar värme från vattnet tills det fryser, fasändringen frigör den latenta värmepotentialen

• överför och distribuerar värmen direkt eller till värmesystemets bufferttank.

• Värmepumpen behöver el för sin drift.

• Hög isolering och effektiv uppvärmning kan leda till ett COP-värde på 5, vilket innebär att den 
genererar 5 kWh med en inmatning av 1 kWh.
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Fördelar Nackdelar

Låga koldioxidutsläpp tack vare användning av 
förnybara energikällor och latent värme. 

El krävs för att driva värmepumpen.

Låga underhållskostnader, återanvändning av vatten 
istället för påfyllning, processen kan upprepas flera 
gånger.

Höga installationskostnader eftersom det krävs 
många olika komponenter för ett effektivt system.

Värme och kyla från samma system.
Under lagring går energi förlorad till den omgivande 
marken.

Betydligt högre energikapacitet än för 
varmvattenlagring i samma storleksordning.

Det nödvändiga utrymmet måste finnas tillgängligt. 

Kan användas i en mängd olika byggnader, nya och 
renoverade, privata och offentliga. 
Islagring kan vara berättigat till olika bidrag.

Installation i befintliga byggnader är bara förnuftigt 
vid en allmän renovering av värmesystemet.

Sparar 50 % av värmekostnaderna och 99 % av 
kylningskostnaderna jämfört med konventionella 
värme- och kylsystem. 
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Islagring kan vara ett bra lagringsalternativ för att utnyttja förnybara energikällor till fullo:

Låg drifttemperatur – lågtempererade värmesystem

Högeffektiva för områden med låg solstrålning

Dyr installation, stort utrymmesbehov och solfångare som måste installeras på tak

Flera användningsområden – kylsystemet ”laddas” för nästa värmeperiod

Högt COP-värde för värmepumpar

Saltlager kan vara dyra och sällsynta, men kan göra olika system mer effektiva

Många olika alternativ för implementering 

Forskning kommer att leda till bättre möjligheter i framtiden.
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3. Lagring med saltmaterial 
(fasändringsmaterial)
Allmän funktionsprincip

Egenskaper och användning
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Fasändringsmaterial (PCM – phase changing materials)

Lagring som utnyttjar den latenta värmen vid fasändring 

Reversibel process

Mindre vanligt som lagringsenheter än islagring (vatten)

Materialet kan vara fast (granulat, kulor) eller flytande (saltlösning)

Omslutet av en värmeöverföringsvätska

Kan vara organiskt, oorganiskt eller eutektiskt (två eller flera komponenter)

Saltlagring
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Allmän funktionsprincip
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Egenskaper och användning

Organiskt material Oorganiskt material

Fördelar

Ingen korrosion
Låg eller ingen 
underkylning
Kemisk och termisk 
stabilitet

Högre 
fasändringsentalpi

Nackdelar

Lägre fasändrings-
entalpi
Låg värmelednings-
förmåga
Brandfarlighet

Underkylning
Korrosion
Brist på termisk 
stabilitet
Fasseparation/segreg
ering

Används i väggar, takpaneler och andra 
komponenter för passiv 
temperaturreglering.

Enheter för korttidslagring med lägre 
utrymmeskrav tack vare latent värme.

Decentraliserade system för kyla

Används till och med i 
duschmunstycken för att snabbare ge 
varmt vatten.



Saltlagring

16

Figur 6: Differentierade egenskaper hos PCM. Källa: G. Hailu [7]
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Implementering

Säsongslagring av solenergi

Pilotprojekt (islagring och saltlagring)
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Säsongslagring av solenergi

Fjärrvärme med säsongslagring av solenergi:
Drake Landing Solar Community

52 enfamiljshus med solpaneler

Energicenter med korttidslagring, energilagring i 
borrhål (37 meters djup)

I genomsnitt 96 % av värmebehovet täckt under 
12 år

COP-värde 3 för värmepumpens effektivitet

Temperatur 37–50 °C för värmeslingor

Figur 7: Säsongslagring av solenergi och områdesslinga, Drake Landing Solar 
Community. Källa: D. Sibbitt et al. [7]
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Islagring i Rendsburg

Två energicenter som är anslutna till lagringen 
(560 m3):

• ”Kreishaus”: eldriven värmepump, tre 
värmepumpar för naturgas, pannanläggning för 
naturgas (23 solfångare)

• ”Uhrenblock”: eldriven värmepump, två 
värmepumpar för naturgas, pannanläggning för 
naturgas

Minskade utsläpp av 170 ton växthusgaser årligen

Figur 7: Islagringen från utsidan. Källa: Stadtwerke Rendsburg GmbH [8]
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Saltlagring: Futurium i Berlin 

Byggnaden används som scen, museum, 
laboratorium och forum

Fotogentank fotogen för lagring av latent 
värme baserat på Heat Sel-tekniken: 55 000 
heatsels

5 tankar med en total volym på 50 000 l, 
lagringskapacitet över 1 MWh

Absorptionskylarens lagringstank har en 
konstant laddnings- och 
urladdningstemperatur på 12 °C.

Figur 8: Heatsels (PCM)  i 
en isolerad värmelagring.
Källa: Axiotherm [9]

Figur 9: Futurium i Berlin. Källa: Da7de [10]
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Pilotprojekt

Saltlagring för industri och offentliga byggnader

• Norska universitetet för biovetenskap 
200 m³ tank för att täcka toppbelastningar

• Bergens flygplats, Norge 
fyra tankar på 60 m³ för att täcka kylbehovet för 
terminal 3

Solbaserad islagring för Hotel Riva, Tyskland

• Stort behov av uppvärmning och kyla 
80 m² solfångare, 175 m³ lagringsenhet 
-> täcker hela kylbehovet och merparten av 
värmebehovet

Figur 10: Islagring under uppbyggnad. Källa: Raimond Spekking [11]
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ZEBAU GmbH 
Centre for Energy, Construction, Architecture 
and the Environment

Große Elbstraße 146
22767 Hamburg
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E-post: info@zebau.de
Tel: +49 40-380 384-0
www.zebau.de

Jan Gerbitz
Andreas Broßette
Merle Petersen

http://www.zebau.de/
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Översättning och anpassning

Översättning
Dopply AB
Sveavägen 116, 
113 50 Stockholm
Sweden

E-mail: info@dopply.com

www.dopply.com

Anpassning
Sustainable Business Hub
Nordenskiöldsgatan 24
211 59 Malmö
Sweden

E-mail: communication@sbhub.se

www.sbhub.se
www.lowtemp.eu

http://www.dopply.com/
http://www.sbhub.se/
http://www.lowtemp.eu/

