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Uppsatta mål för kraftigt minskad mängd köpt energi inom 
byggnadssektorn öppnar upp för alternativa tekniker när både 
befintliga och nya byggnader ska energieffektiviseras. Genom 
att lagra värme och/eller kyla kan tillgänglig energi flyttas i tid 
och bidra till energieffektivisering genom till exempel en ökad 
andel förnyelsebar energi eller minskad toppeffekt.

Energieffektivisering via 
termisk energilagring

2011� stod� bostads-� och servicesektorn 
för 40 procent av Sveriges totala energi-
användning och merparten av detta, unge-
fär 60 procent, användes till värme och 
varmvatten i byggnader [1]. Det är därför 
naturligt att byggnadssektorn är ett priori-
terat område för energieffektivisering för 
att nå framtida mål om minskad energian-
vändning i samhället. Ett tillvägagångssätt 
som ofta diskuteras är hur förnyelsebara 
energikällor kan utnyttjas för att minska 
mängden använd primärenergi och däri-
genom få en bättre energianvändning i 
byggnader. En problematik som ofta upp-
står är att den förnyelsebara energin inte 
finns tillgänglig när den som bäst behövs, 
vilket leder till ett dåligt utnyttjande av 
energin om den bara kan användas vid 
direkt behov. 

Ett exempel på detta visas i figur 1 där 
dels den nödvändiga effekten för värmesys-
temet och dels den tillgängliga solinstrål-
ningen för ett enfamiljshus i Mellansverige 
visas. Det är tydligt att värme från solen 
finns tillgängligt under dagtid, när upp-
värmningsbehovet är lågt. Om solvärmen i 
detta fall används direkt blir utnyttjandet 
dåligt och ingen minskning i nödvändig 
köpt energi kan ske under de tider då det 
som bäst behövs. På liknande vis är det ofta 
en dålig överensstämmelse mellan tillgäng-
lighet och behov av annan energi.

lagra�energi
Ett sätt att öka tillgängligheten av till exem-

pel förnyelsebar energi är att spara den i ett 
lager för senare användning. Om det, som i 
exemplet ovan, handlar om värme så talar 
man om termisk energilagring, eller TES 
efter engelskans ”Thermal Energy Stora-
ge”. Denna typ av lagring kan ske både i 
direkt anslutning till byggnader eller som 
en del i distributionsnäten för till exem-
pel fjärrvärme eller -kyla, men här kom-
mer endast det förstnämnda att diskuteras. 

Med hjälp av TES kan alltså termisk energi, 
värme eller kyla, lagras över tid vilket kan 
ge många fördelar samt en ökad energief-
fektivitet i våra byggnader (energieffek-
tivitet definieras av Energimyndigheten 
som ”Förhållandet mellan nyttan av pre-
standa/tjänster och insatsen av energi”). 
Förutom att medge en ökad tillgänglighet 
på förnyelsebara energiresurser kan TES 
även användas för att minska topplaster i 

Figur 1: Dålig överensstämmelse mellan solinstrålning samt uppvärmningsbehov. Data är 
uppmätt under fyra vårdagar inom projekt CombiSol [2] och avser ett svenskt enfamiljs-
hus (översatt från [3]).
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byggnader – något som kan vara nog så vik-
tigt i kampen för lägre kostnader i samband 
med ökad energieffektivisering. Istället för 
att producera en stor mängd värme eller 
kyla under korta perioder med hög belast-
ning kan den termiska energin produceras 
under en längre tid när belastningen är låg, 
för att sedan sparas i ett lager och användas 
vid behov. Ett exempel på ett sådant lager 
som de flesta är bekanta med är en vanlig 
varmvattenberedare. Eftersom höga effek-
ter krävs vid varmvattenuttag är det bättre 
att producera varmvattnet med lägre effekt 
över en längre period och sedan använda 

den lagrade värmen vid till exempel en 
dusch eller ett bad.

Ett annat exempel från kylsidan i kom-
mersiella byggnader som redan används 
i stor utsträckning i till exempel många 
asiatiska länder är islager för minskning av 
topplaster i kylproduktionen. Den största 
motivationen för nyttjaren av fastigheten 
att använda TES i detta sammanhang är 
ett differentierat elpris med utnyttjande 
av lägre taxor nattetid. Kylmaskinerna kan 
producera och lagra billig kyla nattetid och 
under dagtid när elpriset är som högst kan 
kylmaskinerna stängas av eller begrän-

sas och kylan som lagrats i form av is kan 
användas för att kyla byggnaden.

tekniker�för�energilagring
Utöver de redan nämnda alternativen för 
lagring av värme och kyla finns det många 
olika tekniker som kan användas i byggna-
der, varav flertalet presenteras i en licen-
tiatavhandling på institutionen för Ener-
giteknik vid KTH, i samarbete med Energi 
och miljöteknik vid Högskolan Dalarna [3]. 
Teknikerna som tas upp visas i figur 2. 

Som synes delas teknikerna huvudsak-
ligen in i två typer, nämligen passiva och 

Passiv sensibel lagring med termisk massa 
(till exempel i väggar)

Passiv latent lagring med termisk massa (fas-
ändringsmaterial, PCM) (till exempel i väggar)

Sensibel/latent lagring i tank

Latent lagring i ventilationssystemet

Aktiv lagring i byggnadsstommen

Underjordslager (akvifär, borrhål etc)

Snölager

Lagringsteknik Generellt Småhus

Tabell 1. För- och nackdelar för utvalda lagringstekniker i några vanliga byggnadstyper. Grön 
färg innebär att fördelarna är övervägande, gul innebär en balans mellan för- och nackdelar 

+ kan tillsammans med solavskärmning och 
smart ventilation minska övertemperaturer 
utan aktiv kyla. 
+ kan eventuellt minska uppvärmningsbehov 
med rätt styrning av värmesystemet. 
- Låga internlaster gör att potentialen över 
året är begränsad.

+ kan tillsammans med solavskärmning och 
smart ventilation minska övertemperaturer 
utan aktiv kyla. 
+ kan eventuellt minska uppvärmningsbehov 
med rätt styrning av värmesystemet. 
- Låga internlaster gör att potentialen över 
året är begränsad.

+ Varmvattenberedare för effektkapning vid 
varmvattenproduktion. 
+ Vattenlagringstank för lagring av solvärme 
och/eller optimering av värmesystem med till 
exempel biobränslepanna. 
+ både för befintliga och nya hus.
- Utrymme krävs. 

+ kan tillsammans med aktiv ventilation an-
vändas för att minska övertemperaturer som-
martid i lågenergibyggnader genom att lagra 
nattkyla.
- begränsat till relativt moderna byggnader 
med lämpliga ventilationssystem.

+ kan användas för att jämna ut värmeeffekt-
behovet samt för att utnyttja passiv solvärme.
- Låga internlaster gör att potentialen över 
året är begränsad.

+ Speciellt borrhålslager kan användas som 
säsongslager av exempelvis solvärme om vär-
mebehovet är tillräckligt stort, till exempel ett 
gemensamt lager för ett helt bostadsområde.
- Inte lämpligt för enskilda eller fåtal småhus.

- För lågt kylbehov för att vara intressant.

+ robust teknik som i sig inte kräver något av 
brukaren. 
- Praktiskt svårt att utöka en befintlig byggnad 
med sensibel termisk massa. 
- kräver avancerad styrning för att utnyttjas 
maximalt.

+ kan i form av till exempel väggskivor adde-
ras till existerande byggnader.
- PCM är en relativt ny teknik där vissa pro-
blem och frågetecken fortfarande finns.

+ normalt enkla och beprövade tekniker.
- Utrymme kan vara ett problem

- PCM är en relativt ny teknik där vissa pro-
blem och frågetecken fortfarande finns.

+ effektivare utnyttjande av termisk massa.
- Mest lämpat för nya byggnader (byggs in vid 
konstruktion).
- kräver ofta avancerad styrning.

+ Vid bra förutsättningar finns det potential 
att ersätta en betydande del av köpt energi för 
värme och/eller kyla. 
- kräver bra markförutsättningar. 
- bra planering av hela systemet krävs för att 
minska till exempel värmeförluster.

+ kan ge relativt billig kyla, speciellt om snö-
röjning och snölager kan kombineras.
- Storskalighet krävs för ekonomisk hållbarhet. 
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aktiva. Med passiv TES menas tekniker 
där ingen medveten energitillförsel krävs 
för att ladda eller ladda ur lagret medan ett 
aktivt lager har en forcerad laddning och/
eller urladdning vilket oftast sker med hjälp 
av en pump, fläkt eller liknande. För pas-
siv lagring talar man nästan uteslutande 
om lagring i själva byggnaden (väggar, tak, 
golv) genom en hög termisk massa. Detta 
ger byggnaden en hög värmetröghet vilket 
möjliggör lagring av värme eller kyla under 
kortare perioder.

För aktiva lagringstekniker finns det 
många alternativ med allt från beprövade 

metoder, som lagring av värme i en vatten-
tank till säsongslagring av kyla i snölager, 
till nya tekniker som termokemisk lagring 
av värme i kemiska reaktioner. Vilken tek-
nik som är mest lämplig för en viss byggnad 
eller byggnadstyp beror på många faktorer 
såsom värme- och kylbehov, utrymme i eller 
omkring byggnaden samt om det handlar 
om en nybyggnation eller befintlig byggnad 
för att nämna några. En teknik som ökat i 
popularitet, både för passiv och aktiv TES, 
är användandet av fasändringsmaterial, eller 
PCM, för latent lagring av värme eller kyla. 
Finessen med detta, som illustreras i figur 3, 

är att en stor mängd energi kan lagras inom 
ett snävt temperaturintervall. I praktiken 
finns det dock flera problem med PCM och 
det pågår mycket forskning för att ta fram 
bättre material samt tekniker för att använ-
da dessa. Ett av problemen med PCM är att 
värmeöverföringen i materialet ofta är låg 
[4], vilket gör det svårt att få höga effekter 
vid upp- eller urladdning av ett PCM-lager. 
En annan viktig aspekt att ha i åtanke är att 
PCM-lagret måste ned i temperaturer under 
smälttemperaturen för att lagret ska återlad-
das. För ett lager som utnyttjar uteluft för 
frikyla betyder det att lagret inte kan åter-

Tabell 1
Flerbostadshus Lokaler av typen kontor, sjukhus, gallerior Skolor (upp till gymnasium)

och blå färg innebär att nackdelarna är övervägande. observera att ”blått” inte innebär en 
omöjlig kombination utan enbart att antalet lämpliga byggnader troligen är lågt. 

+ kan tillsammans med solavskärmning och 
smart ventilation minska övertemperaturer 
utan aktiv kyla. 
+ Möjligheter för fjärrvärmebolag att använda 
byggnaden som värmelager för lastutjämning. 
- Låga internlaster gör att potentialen över 
året är begränsad.

+ kan tillsammans med solavskärmning och 
smart ventilation minska övertemperaturer 
utan aktiv kyla. 
+ kan eventuellt minska uppvärmningsbehov 
med rätt styrning av värmesystemet. 
- Låga internlaster gör att potentialen över 
året är begränsad.

+ Varmvattenberedare för effektkapning vid 
varmvattenproduktion. 
+ Större vattentank för lagring av till exempel 
solvärme.  
- Hög andel fjärrvärmeuppvärmda byggnader 
gör att många lösningar är mindre intressanta 
jämfört med småhus. 

+ kan tillsammans med aktiv ventilation an-
vändas för att minska övertemperaturer som-
martid i lågenergibyggnader genom att lagra 
nattkyla.
- eventuellt svårt att hitta en bra lösning för 
individuella lägenheter.

+ kan användas för att jämna ut värmeeffekt-
behovet samt för att utnyttja passiv solvärme.
- Låga internlaster gör att potentialen över 
året är begränsad.

+ Speciellt borrhålslager kan användas som 
säsongslager av exempelvis solvärme.
- Hög anslutningsgrad till fjärrvärmenätet gör 
investering mindre intressant. 

- För lågt kylbehov för att vara intressant.

+ toppeffekter för värme och kyla kan däm-
pas något över tid. 
- Denna typ av byggnad har ofta strikta kom-
fortkrav vilket begränsar nyttan av passiv 
lagring.

+ toppeffekter för värme och kyla kan däm-
pas något över tid. 
+ Lagrar värme i ett snävare temperaturinter-
vall vilket kan vara intressant i byggnader med 
strikta komfortkrav. 

+ kallvattentank alternativt islager kan använ-
das för effektkapning av kylbehov. 
- Varierande elpriser över dygnet viktigt för att 
ge ekonomisk motivation. 

+ kan genom lagring av nattkyla minska beho-
vet av kylmaskiner.

+ kan utnyttja nattkyla och passiv solvärme.
- Denna typ av byggnad har ofta strikta kom-
fortkrav vilket begränsar temperaturerna lag-
ret kan arbeta inom. 

+ borrhålslager och speciellt akvifärlager kan 
vara mycket lämpliga i byggnader med relativt 
balanserade värme- och kylbehov.
- kan vara problematiskt i tätbebyggda områ-
den där denna typ av byggnader ofta finns.

+ Hela kylproduktionen kan flyttas till vintertid 
genom säsongslagring (även höga effekter).
- kräver stort lagringsutrymme.

+ Höga internlaster från personer samt ofta 
lägre komfortkrav gör att övertemperaturer 
kan minskas med en hög termisk massa till-
sammans med solavskärmning och bra venti-
lation utan kylmaskiner. 
- Under den varmaste tiden på året är få sko-
lor i bruk.

+ Höga internlaster från personer samt ofta 
lägre komfortkrav gör att övertemperaturer 
kan minskas med en hög termisk massa till-
sammans med solavskärmning och bra venti-
lation utan kylmaskiner. 
- Under den varmaste tiden på året är få sko-
lor i bruk.

+ Varmvattenberedare för effektkapning vid 
varmvattenproduktion. 
- Hög andel ligger i områden där fjärrvärme 
finns tillgängligt vilket gör den här typen av 
värmelagring mindre intressant.

+ kan tillsammans med aktiv ventilation an-
vändas för att minska övertemperaturer som-
martid genom att lagra nattkyla.
- byggnaderna används oftast inte en stor del 
av sommaren när kylbehovet är störst.

+ kan minska värmebehov och övertempera-
turer genom utnyttjande av nattkyla, passiv 
solvärme samt internlaster.

+ Speciellt borrhålslager kan användas som 
säsongslager av exempelvis solvärme.
- troligen svårt att nå tillräckligt högt värme-
behov.

- För lågt kylbehov för att vara intressant.
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laddas under väldigt varma perioder och 
kanske kan bli begränsat till vår och höst.

Välj�rätt�lager
Vilken typ av TES som passar bäst i en given 
byggnad beror som sagt på många olika fak-
torer och vanligtvis finns det både för- och 
nackdelar som måste vägas mot varandra. 
Det finns alltid specifika förutsättningar och 
krav som måste uppfyllas för varje enskild 
byggnad och detta är något som måste 
utvärderas inför varje bygg- eller renove-
ringsprojekt för sig. Detta gör det extra vik-
tigt att tidigt i processen tänka på möjlig-
heter för lagring för att förhindra att dessa 
möjligheter byggs eller planeras bort. Det 
är dock inget hinder för att utifrån ett mer 
generellt synsätt göra övergripande rekom-
mendationer om vilka lagringstekniker som 
kan vara mer eller mindre lämpliga för olika 
byggnadstyper. Ett försök till detta presen-
teras i tabell 1 där för- och nackdelar för 
kombinationer mellan sju lagringstekniker 
samt fyra byggnadstyper för vårt svenska 
klimat presenteras. Bland byggnadstyperna 
ingår två bostadshus (småhus samt flerbo-
stadshus), lokaler med både värme- och kyl-
behov (exempelvis kontorsbyggnader, sjuk-
hus eller gallerior) samt skolor. Tillgänglig 
vetenskaplig litteratur för vidare fördjup-
ning i både lagringstekniker och kombina-
tionen av lagringsteknik och byggnad visas 
i tidigare nämnda licentiatavhandling [3].

Bostadshus i vårt svenska klimat har ett 
mycket lågt kylbehov och är traditionellt 
inte utrustade med aktiv kyla, vilket gör 
att lagringstekniker inriktade mot kyla är 
mindre lämpade. I moderna bostäder som 
byggs med (eller renoveras till) lågenergi- 
eller passivhusstandard kan däremot höga 
inomhustemperaturer sommartid bli ett 
problem. Här kan lagringstekniker som 
utnyttjar temperaturvariationer över dyg-
net, till exempel termisk massa, vara ett bra 
alternativ för att kunna undvika aktiv kyla. 

Lokalbyggnader har generellt betydligt 
striktare krav på inomhustemperaturen 
vilket, i kombination med högre internlas-
ter från personer och utrustning, leder till 
ett kylbehov som inte nödvändigtvis bara 
inträffar sommartid. Typiska byggnader 
kan vara kontorsbyggnader eller sjukhus 
och här kan helt andra typer av tekniker 
för termisk energilagring vara intressanta. 
Både större lager i anslutning till byggna-
den som akvifärlager eller borrhålslager 
för att täcka värme- och kylbehov genom 
långtidslagring, eller lager av kallvatten/is 
i tankar för att förskjuta toppar i kylbehovet 
kan vara lovande kandidater. 

Skolor är en lokaltyp som har bland det 
högsta behovet av köpt energi för uppvärm-
ning räknat per kvadratmeter [3, 5], men 
eftersom de normalt inte används under en 
del av vintertiden samt under en stor del av 
sommaren tillsammans med det faktum att 
en stor andel av skolorna ligger i områden 
med fjärrvärme, så kan det vara svårare att 

motivera investeringar i TES jämfört med 
t.ex. kontor. Enklare tekniker för att minska 
övertemperaturer under sen vår och tidig 
höst kan däremot vara intressanta för att 
bibehålla ett godtagbart inomhusklimat 
utan kylmaskiner, även efter andra energi-
effektiviseringsåtgärder som till exempel 
ett förbättrat klimatskal. 

tEs�i�framtiden
TES används redan i dag i många av våra 
byggnader där lagring av värme i vatten-
tank är det vanligaste sättet (varmvatten-
beredare, vattentank i biobränsle- eller 
solvärmesystem). Som visas i figur 2 finns 
det dock många fler tekniker att använda 
sig av; vissa är kommersiellt tillgängliga 
redan idag och vissa är under utveckling 
och kräver fortsatt forskning. Med tanke 

på hur målen för fortsatt energieffektivi-
sering av byggnadssektorn ser ut och hur 
till exempel en ökad användning av förny-
elsebar energi kan bidra är det sannolikt 
att lagring av värme och kyla kommer att 
få en ökad betydelse i framtidens byggna-
der. En av svårigheterna ligger i att redan 
tidigt i byggnads- eller renoveringsproces-
sen få beslutsfattare att överväga ett ener-
gisystem där lagring ingår. För att uppnå 
detta krävs att fördelarna med TES, både ur 
komfort- och arbetsmiljösynpunkt och ur 
energisynpunkt, kan visas tydligt. Detta kan 
underlättas av jämförande studier på verk-
liga byggnader där tekniken har använts, 
något som det i dagsläget finns för lite av. Av 
tabell 1 kan man se att lokaler där både ett 
värme- och kylbehov finns kan ha nytta av 
flest lagringstyper och en rekommendation 
är därför att i första hand tydliggöra nyttan 
med TES i denna typ av byggnader. 
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Figur 2: Översikt av tillgängliga tekniker för termisk energilagring (översatt från [3]).

Figur 3: Skillnad ur energilagringssyn-
punkt mellan en termiskt lätt eller tung 
normal vägg samt en vägg med PCM. 
PCM-väggen kan lagra en stor mängd 
(latent) energi i temperaturområdet i vil-
ket den ändrar fas (översatt från [3]).




