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Behov av energilagring 
I de flesta regioners planer föreslås idag att en samverkan sker mellan aktuella 
städer och regioner, i synnerhet för effektivisering inom energiområdet som är 
ett EU-krav. Med ökad mängd förnybar energi, bioenergi, vind-el och på sikt sol-
el diskuteras energilagring i allt större omfattning i vår omvärld. Energilagrets 
utformning är av största vikt, för att kunna ta emot höga effekter från t.ex. elnätet 
(vid ökad amplitud i prisvariationen) samt vid stora mängder överskottsenergi från 
avfallsförbränning, industriprocesser, datacenter eller andra värmealstrande käl-
lor i en region eller en stad/kommun. Lika viktigt är det att energilagret kan avge 
mycket höga effekter och en stor mängd energi när behov uppstår under den kalla 
årstiden.

En innovation
Skanska har mångårig erfarenhet och egen exper-
tis inom olika typer av energianläggningar och 
underjordiska energilagerlösningar. Thermal Energy 
Storage (TES) är en banbrytande uppfinning och en 
patenterad innovation att lagra termisk energi för 
både värme och kyla i samma lager. Det underjor-
diska lagret är en helt ny produkt för energimark-
naden i Sverige och världen. Skanska Sverige AB 
har under Håkan EG Anderssons ledning skapat 
produkten tack vare ett bra internt samarbete mel-
lan våra specialister, tekniskt kunniga medarbetare 
samt produktions- och planeringskompetens inom 
anläggning. Innovatör och uppfinnare är civilingen-
jör Hans Pilebro, med energi- och processteknik 
som sin yttersta specialitet. Ett ämne han har till-
lämpat i 30-talet Skanska-projekt inom och utanför 
Sveriges gränser.   

TES laddas endast med varmt eller kallt vatten, 
inget som kan förstöra naturen. Inverkan i landska-
pet är samtidigt minimal. Ovanför marknivån ser förbipasserande endast ett litet 
hus, eller inget alls, som skvallrar om att här återanvänds energispillet för en hel 
region. TES kan byggas var som helst där lämpligt berg finns, även under en stad, 
se Figur 1.

Figur 1. Lagret innehåller tunnlar 
och borrhål i den massiva berg-
grunden. Höjden är 200 m och 
lagrets topp ligger ca 100 m 
under markytan.
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TES tar tillvara överskottsenergi
TES är en långsiktigt hållbar produkt för lagring av värme och kyla i storstadsmil-
jöer som kopplas till befintliga eller nya fjärrvärme och fjärrkyla system. TES tar 
tillvara överskottsenergi från framförallt sommarhalvåret och urladdas sedan när 
priserna är höga och behoven stora, på det norra halvklotet. Motsvarande gäller för 
lagring av kyla söder ut och kring ekvatorn. TES ökar dramatiskt mängden återvun-
nen energi i energisystemet och det är också kompatibelt med exempelvis bio- och 
avfalls-kraftvärme, geotermi samt solvärme. 

Följande resultat kan åstadkommas med en TES-anläggning inkopplad i energi-
systemet:
• Ett robust energilager med konventionella komponenter
• En energibank skapas för insättning och uttag energi – ”flyttar energin

till framtiden”
• Överskottsenergi, i form av värme, tas till vara
• Tillfälliga elöverskott från vind- och vågkraftverk samt solenergianläggningar

kan lagras som värme
• Bidrar positivt till klimatpåverkan för staden, regionen och landet i förhållande till

klimatöverenskommelse i Paris 2015
• Utmatad värmeeffekt motsvarar elen från en halv kärnkraftreaktor (~ 500 MW)

TES ger en överlägsen minskning av koldioxidutsläppen och under särskilda för-
hållanden i en region och rätt optimerat kan de minskas med upp till 100 %. En stad 
och/eller region blir ett hållbart samhälle.

Lagrar upp till 900 GWh
Säsongslagringskapaciteten uppgår till 
mellan 100–300 GWh och omsättningen 
i lagret kan uppgå till 200–900 GWh per 
år beroende på vilket fjärrvärme och fjärr-
kyla system TES kopplas in i. Energitoppar 
kapas effektivt samtidigt som uppladdning 
sker när befintliga system normalt står stilla 
under sommarhalvåret. 

TES kan ersätta effektkapacitet i fram-
tidens fjärrvärmesystem med återvunnen 
energi som bränsle. Det som är unikt med 
TES som energilager är storleken, mycket 
höga temperaturer på energibäraren samt 
möjligheten till mycket hög effektinladdning 
och effektuttag, vilket innebär att det också 
är ett ”Effektlager”, se Figur 2.

Figur 2. Principredovisning i en stads 
energisystems varaktighetsdiagram utan 
Energilager TES (t.v.) och med Energila-
ger TES (t.h.).
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För att det ska fungera i praktiken måste lagret vara stort. TES motsvarar en sfär 
med 200–300 m diameter som innehåller ett system med vattenfyllda tunnlar och 
borrhål. Storleken och formen gör att energiförlusterna blir små. Naturlagarna gör 
att det uppstår skiktning av värme och kyla på olika nivåer, samma fenomen som 
i en djup sjö. Skiktningen gör det möjligt att vid varje tillfälle under året plocka ut 
vatten, genom ett skarpsinnigt system, med den temperatur som man behöver och 
spara energi vid andra temperaturer tills den verkligen behövs, se Figur 3. 

Energilagrets maskinrum är beläget i bergrum under grundvattenytan och inne-
håller utrustning som ansluts till stadens/regionen fjärrvärme och fjärrkyla nät, där 
värme och kyla ”värmeväxlas” ut mot nätet. Alla de komponenter som används är 
välkända, robusta och återfinns på marknaden vilket minimerar risker för drifts-
stopp till ett minimum, se Figur 4.

Ett stort industriellt anläggningsprojekt
Att producera själva energilagret är ett stort anläggningsprojekt, koncentrerat till 
ett relativt litet område. Hela energilagret TES är systemdesignat i 3-D, vilket inne-
bär att all indata finns färdig i databaser för den industriella produktionsprocessen 
i byggfasen. Total produktionstid bedöms till ca 4 år för en viss storlek och läge på 

Figur 3. Funktions bilder 
ur patentan sökan för TES 
 (Thermal Energy Storage) 
som schematiskt visar 
tunnlar och borrhålsstruk-
turer nere i den massiva 
berggrunden.

Figur 4. I det underjordiska maskinrummet kan överskottsenergin i lagret förädlas till högkvali-
tativ värme och kyla med de ingående värmepumparna. Central produktion av värme och kyla 
samverkar med konsumenter som också är producenter (prosumers).

 © 2017, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

 Bergteknik (BK-dagen) 2017



lagret, till detta kommer tiden för miljötillstånd och övriga lokala tillstånd. Exempel 
på maskinell utrustning från gruvindustrin som användes byggfasen redovisas i 
Figur 5.

Demonstrationsanläggning i Sverige
Urbaninseringstrenden i världen skapar behov av storskaliga energilager som TES. 
Målet är att tillsammans med kund och investerare under 2017/2018 teckna ett 
samarbete för att bygga en första  demonstrations-anläggning i Sverige. 

Systemet är skalbart för att passa städer eller hela regioner samt för att dra nytta 
av de fördelar som TES tillför och därmed möjliggöra hållbara städer och regioner.

anlysmetodik
Det finns potentiellt många platser i Sverige där TES skulle kunna placeras. Själv-
klart måste de geologiska och hydrogeologiska förhållandena vara acceptabla 
samt avståndet till existerande energisystem, som skall kopplas ihop med TES, 
inte för stort.

Som ett led i att demonstrera tekniken och processen för att placera ett energi-
lager har Skanska Sverige AB, i samarbete med Sweco, LTH och Uppsala Universi-
tet, utfört ett förundersökningsprojekt i Dalby utanför Lund. Projektet syftade till att 
demonstrera hur nödvändig information inhämtas och behandlas samt hur besluts-
processen kring placering och detaljprojektering av ett lager kan läggas upp. 

Ett koncept med ett beslutsstyrt informationsinhämtande tillämpades vilket inne-
bar att projektet fokuserade på att endast skaffa den information som var relevant 
för nödvändiga beslut. Med hjälp av geofysiska undersökningar (i huvudsak seis-
miska och geoelektriska metoder) skapades en konceptuell geologisk modell som 
sedan successivt verifierades och gjordes mer detaljerad med hjälp av borrningar 
och geohydrologiska undersökningar, till exempel provpumpning. 

Dalbyprojektet visar att detta är ett framgångsrikt koncept som gör undersök-
ningsfasen kostnadseffektiv.

Figur 5. Byggnationen av själva lagret tunnlar och borrhål sker industriellt och automatiserat, 
med utrustning som bland annat används inom gruvindustrin.     
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