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Abstract	  
In	  today’s	  society	  there	  is	  an	  increasing	  demand	  for	  renewable	  energy	  sources	  such	  as	  sun	  and	  wind	  
power.	  These	  sources	  are	  intermittent,	  and	  energy	  storage	  is	  therefore	  needed	  to	  ensure	  a	  constant	  
power	  supply.	  This	  report	  compares	  pumped	  hydro	  energy	  storage	  (PHES),	  compressed	  air	  energy	  
storage	  (CAES),	  flywheels,	  batteries,	  super	  magnetic	  energy	  storage	  (SMES)	  and	  hydrogen	  energy	  
storage.	  

The	  opportunities	  for	  further	  development	  are	  limited	  for	  PHES	  and	  CAES	  in	  comparison	  with	  the	  
other	  technologies.	  Lithium-‐ion	  batteries	  and	  hydrogen	  energy	  storage	  are	  considered	  to	  have	  the	  
most	  potential	  in	  the	  future.	  This	  is	  based	  on	  the	  high	  energy	  density	  and	  the	  high	  demand	  from	  
other	  industries,	  the	  automotive	  industry	  in	  particular.	  The	  most	  limiting	  factor	  for	  both	  of	  these	  
technologies	  is	  the	  high	  cost.	  

Currently	  there	  is	  no	  method	  that	  alone	  can	  handle	  all	  types	  of	  energy	  storage	  that	  is	  needed,	  but	  
lithium-‐ion	  batteries	  and	  hydrogen	  energy	  storage	  will	  play	  a	  key	  role	  in	  the	  future	  energy	  storage.	  

Sammanfattning	  
I	  dagens	  samhälle	  efterfrågas	  allt	  mer	  förnybara	  energikällor	  så	  som	  sol-‐	  och	  vindkraft.	  Dessa	  är	  
intermittenta,	  och	  för	  att	  kunna	  förlita	  sig	  på	  dessa	  krävs	  energilagring.	  Denna	  rapport	  jämför	  
pumpkraftverk,	  tryckluft	  (CAES),	  svänghjul,	  batterier,	  supraledande	  energilager	  (SMES)	  och	  
vätgaslagring.	  	  

Utvecklingsmöjligheterna	  för	  pumpkraftverk	  och	  tryckluftslager	  är	  begränsade	  jämfört	  med	  de	  andra	  
lagringsmetoderna.	  De	  som	  i	  denna	  rapport	  bedöms	  ha	  störst	  potential	  i	  framtiden	  är	  
litiumjonbatterier	  och	  vätgaslagring.	  Detta	  beror	  på	  att	  de	  har	  hög	  energitäthet	  samt	  att	  drivkraften	  
för	  utveckling	  är	  stor	  även	  i	  andra	  branscher,	  framför	  allt	  fordonsbranschen.	  Största	  begränsningen	  
för	  båda	  teknikerna	  är	  kostnaden.	  

I	  dagsläget	  finns	  ingen	  metod	  som	  kan	  hantera	  alla	  typer	  av	  energilagring	  på	  egen	  hand,	  dock	  
bedöms	  litiumjonbatterier	  och	  vätgas	  komma	  att	  spela	  en	  nyckelroll	  i	  framtidens	  energilagring.	  
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Introduktion	  

1.1	  Bakgrund	  
Världens	  energianvändning	  ökar,	  och	  i	  takt	  med	  det	  även	  användningen	  av	  fossila	  bränslen.	  Fossila	  
bränslen	  har	  många	  fördelar,	  bland	  annat	  är	  de	  förhållandevis	  lätta	  att	  transportera,	  de	  kan	  
omvandlas	  till	  nyttig	  energi	  vid	  den	  tidpunkt	  energin	  behövs	  och	  priset	  är	  relativt	  lågt.	  Dock	  finns	  
också	  många	  nackdelar.	  På	  grund	  av	  den	  ökade	  energianvändningen	  blir	  de	  fossila	  bränslena	  dyrare	  
och	  svårare	  att	  utvinna,	  och	  dessutom	  kan	  fossila	  bränslen	  skapa	  ett	  beroendeläge	  mellan	  länder.	  
Men	  det	  som	  framför	  allt	  gör	  att	  användningen	  av	  fossila	  bränslen	  bör	  minskas	  är	  dess	  påverkan	  på	  
klimatet.	  Koldioxid	  släpps	  ut	  vid	  förbränning,	  och	  bidrar	  till	  global	  uppvärmning.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  
att	  reducera	  dessa	  utsläpp,	  och	  runt	  om	  i	  världen	  satsas	  alltmer	  på	  detta.	  Mycket	  arbete	  sker	  inom	  
EU	  som	  har	  ett	  mål	  att	  reducera	  sina	  totala	  utsläpp	  med	  80-‐95	  procent	  till	  år	  2050,	  jämfört	  med	  
nivån	  år	  1990.	  I	  EU:s	  rapport	  Energy	  Roadmap	  (European	  Comission,	  2011)	  presenteras	  ett	  antal	  
möjliga	  scenarier	  som	  alla	  leder	  till	  att	  målet	  uppnås.	  I	  samtliga	  scenarier	  spås	  elektricitet	  bli	  
framtidens	  energibärare.	  För	  att	  elektricitet	  ska	  kunna	  spela	  denna	  roll	  samtidigt	  som	  utsläppen	  av	  
växthusgaser	  minskar	  krävs	  stora	  satsningar	  på	  elproduktion	  från	  förnyelsebara	  energikällor.	  	  

Förnyelsebara	  energikällor	  som	  används	  kommersiellt	  idag	  är	  bland	  annat	  sol,	  vind	  och	  vatten.	  
Vattenkraft	  har	  många	  fördelar	  och	  kan	  användas	  som	  reglerkraft,	  men	  många	  områden	  har	  inte	  de	  
naturliga	  förutsättningar	  som	  krävs.	  Sol-‐	  och	  vindkraft	  kan	  byggas	  i	  fler	  områden,	  men	  har	  den	  stora	  
nackdelen	  att	  elproduktionen	  är	  intermittent	  och	  påverkas	  av	  yttre	  faktorer.	  För	  att	  elnätet	  ska	  
fungera	  krävs	  att	  konsumtion	  och	  produktion	  av	  el	  är	  i	  balans,	  vilket	  innebär	  att	  elektriciteten	  måste	  
produceras	  just	  vid	  det	  tillfälle	  efterfrågan	  uppstår.	  Denna	  balans	  kan	  regleras	  genom	  att	  använda	  
högkvalitativ	  energilagring,	  och	  på	  så	  sätt	  ta	  tillvara	  på	  den	  överskottsel	  som	  produceras	  under	  tider	  
då	  produktionen	  är	  billig	  eller	  behovet	  litet.	  Detta	  överskott	  kan	  sedan	  distribueras	  till	  elnätet	  vid	  
behov.	  För	  att	  detta	  ska	  fungera	  krävs	  effektiv	  teknik	  för	  att	  lagra	  stora	  mängder	  energi.	  	  

Idag	  begränsas	  implementeringen	  av	  el	  från	  förnyelsebara	  energikällor	  av	  bristen	  på	  lämpliga	  
metoder	  för	  att	  lagra	  energi.	  Olika	  typer	  av	  energilagring	  krävs	  för	  att	  elnätet	  ska	  fungera	  stabilt	  även	  
med	  en	  större	  andel	  intermittenta	  energikällor.	  För	  att	  hålla	  en	  jämn	  frekvens	  och	  hög	  kvalitet	  på	  
elektriciteten	  krävs	  lagring	  med	  kort	  svarstid,	  och	  för	  att	  balansera	  produktion	  och	  konsumtion	  krävs	  
metoder	  som	  kan	  lagra	  energin	  under	  längre	  tid.	  I	  dagsläget	  bedrivs	  mycket	  forskning	  för	  att	  utveckla	  
metoderna.	  

Behovet	  av	  energilagring	  varierar	  beroende	  på	  bland	  annat	  hur	  många	  som	  ska	  ta	  del	  av	  den	  lagrade	  
energin	  och	  vilka	  typer	  av	  energikällor	  som	  används.	  Om	  många	  konsumenter	  ska	  ta	  del	  av	  samma	  
anläggning	  behöver	  stora	  mängder	  energi	  kunna	  lagras,	  medan	  mindre	  anläggningar	  kan	  användas	  
om	  endast	  en	  eller	  några	  få	  konsumenter	  ska	  nyttja	  den	  lagrade	  energin.	  En	  villa	  i	  Sverige	  använder	  
till	  exempel	  cirka	  5000	  kWh	  per	  år	  i	  elförbrukning,	  ytterligare	  5000	  kWh	  för	  varmvatten	  och	  cirka	  15	  
000	  kWh	  för	  uppvärmning	  (EON,	  2013).	  

1.2	  Syfte	  och	  mål	  
Syftet	  med	  denna	  rapport	  är	  att	  skapa	  ett	  underlag	  för	  framtida	  forskning	  inom	  energilagring.	  För	  att	  
uppnå	  detta	  har	  följande	  mål	  satts	  upp:	  
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• Undersöka	  vilka	  befintliga	  och	  potentiella	  metoder	  som	  finns	  för	  energilagring.	  

• Undersöka	  metodernas	  kostnad	  och	  miljöpåverkan.	  

• Bedöma	  framtidsutsikterna	  för	  dessa	  metoder	  genom	  att	  identifiera	  möjligheter	  och	  
begränsande	  faktorer.	  

2.	  Metod	  
Metoden	  är	  främst	  kvalitativ	  och	  baseras	  på	  befintliga	  arbeten	  och	  sammanställningar	  om	  
energilagring.	  I	  rapporten	  analyseras	  utvald	  fakta	  ur	  ett	  i	  rapporten	  definierat	  hållbarhetsperspektiv.	  

2.1	  Litteraturstudie	  
Litteraturstudien	  som	  gjorts	  grundas	  främst	  på	  nyligen	  skrivna	  rapporter	  och	  artiklar	  som	  behandlar	  
teknik	  för	  energilagring	  ur	  olika	  perspektiv.	  Kunskap	  och	  fakta	  har	  samlats	  in	  från	  dessa	  och	  
sammanställts	  i	  rapporten	  för	  att	  skapa	  ett	  gott	  underlag	  till	  analysen.	  	  

2.2	  Intervju	  
En	  intervju	  genomfördes	  på	  Uppsala	  Universitet	  den	  25	  februari	  2014	  med	  Johan	  Abrahamsson,	  
forskare	  inom	  elkraft	  och	  energilagring	  på	  Ångströmslaboratoriet	  på	  Uppsala	  Universitet.	  

2.3	  Avgränsningar	  
Rapporten	  studerar	  metoder	  för	  att	  lagra	  energi	  som	  sedan	  kan	  omvandlas	  till	  elektricitet,	  så	  kallad	  
högkvalitativ	  energilagring.	  Alla	  metoder	  som	  finns	  för	  detta	  kan	  inte	  behandlas	  på	  grund	  av	  
tidsbegränsning,	  därför	  har	  ett	  urval	  av	  metoder	  med	  god	  potential	  idag	  och	  i	  framtiden	  valts	  ut.	  	  

Hållbar	  utveckling	  kräver	  en	  kompromiss	  mellan	  tre	  delar:	  en	  ekonomisk,	  en	  ekologisk	  och	  en	  social.	  
Goda	  ekologiska	  förutsättningar	  är	  grundläggande	  för	  att	  jorden	  ska	  kunna	  fortsätta	  förse	  människan	  
med	  livsnödvändiga	  resurser.	  Vidare	  är	  det	  nödvändigt	  att	  projekt	  är	  genomförbara	  ekonomiskt	  för	  
att	  de	  ska	  vara	  möjliga	  lösningar	  på	  lång	  sikt.	  När	  ett	  projekt	  går	  att	  genomföra	  ur	  ekologisk	  och	  
ekonomisk	  synpunkt	  bör	  det	  också	  betraktas	  ur	  en	  social	  synvinkel	  för	  att	  undersöka	  vilka	  sociala	  
avtryck	  projektet	  ger.	  På	  grund	  av	  tidsbegränsningar	  analyseras	  energilagringsalternativen	  ur	  ett	  
hållbarhetsperspektiv	  som	  innefattar	  endast	  ekonomiska	  och	  ekologiska	  aspekter.	  Den	  sociala	  
aspekten	  försummas	  eftersom	  att	  ekonomisk	  och	  ekologisk	  hållbarhet	  av	  rapportskrivarna	  anses	  vara	  
primära	  villkor	  för	  att	  eventuella	  lagringsprojekt	  överhuvudtaget	  skall	  kunna	  genomföras.	  	  

I	  rapporten	  anses	  det	  ekonomiskt	  hållbart	  då	  energilagringsprojekten	  kan	  betraktas	  ekonomiskt	  
rimliga	  i	  framtiden.	  Priset	  kan	  idag	  vara	  högt,	  men	  stora	  möjligheter	  att	  minska	  kostnaderna	  kan	  göra	  
att	  projekten	  blir	  möjliga	  på	  längre	  sikt.	  Ekologisk	  hållbarhet	  kräver	  att	  produktionsfas,	  driftsfas	  och	  
avvecklingsfas	  för	  energilagringsmetoderna	  inte	  påverkar	  lokala	  ekosystem	  negativt	  i	  stor	  
utsträckning.	  Dessutom	  bör	  metoderna	  vara	  nästintill	  koldioxidneutrala	  för	  att	  inte	  bidra	  till	  den	  
globala	  uppvärmningen.	  	  
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2.4	  Begrepp	  
För	  att	  jämföra	  olika	  energilagringsmetoder	  kan	  
parametrar	  som	  verkningsgrad,	  effekttäthet	  
och	  energitäthet	  användas.	  Verkningsgraden	  
anger	  förhållandet	  mellan	  utvunnen	  och	  
inmatad	  elenergi,	  enligt	  figur	  1.	  Effekttätheten	  
anger	  med	  vilken	  hastighet	  man	  kan	  tillföra	  och	  
utvinna	  energi,	  det	  vill	  säga	  hur	  stor	  effekt	  lagret	  kan	  generera	  per	  volyms-‐	  eller	  massenhet.	  
Energitäthet	  är	  ett	  mått	  på	  hur	  mycket	  energi	  som	  kan	  lagras	  per	  volyms-‐	  eller	  massenhet.	  

Generellt	  kan	  de	  olika	  teknikerna	  delas	  in	  i	  kategorier	  efter	  hur	  lång	  tid	  energin	  kan	  lagras	  
(Leadbetter	  &	  Swan,	  2012).	  Kort	  tid	  innebär	  en	  lagringstid	  på	  sekunder	  till	  minuter,	  och	  denna	  typ	  
lämpar	  sig	  bäst	  för	  att	  förbättra	  elkvaliteten	  eller	  förhindra	  korta	  avbrott.	  Mellanlång	  tid	  handlar	  om	  
minuter	  till	  timmar,	  och	  är	  bra	  för	  att	  upprätthålla	  balansen	  mellan	  producerad	  och	  konsumerad	  el.	  
Långtidslagring	  avser	  timmar	  till	  dagar,	  och	  är	  lämplig	  för	  att	  ta	  tillvara	  överskottsel	  då	  
produktionspriset	  är	  lågt	  och	  generera	  elektricitet	  då	  priset	  är	  högt.	  	   	  

Figur	  1.	  Den	  totala	  verkningsgraden	  definieras	  som	  
elektriciteten	  tillbaka	  till	  elnätet	  dividerat	  med	  elektriciteten	  
in	  från	  elnätet.	  
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3.	  Resultat	  
Under	  denna	  rubrik	  presenteras	  sex	  olika	  metoder	  för	  att	  lagra	  energi.	  Behandlade	  metoder	  är	  
tryckluftslagring,	  pumpkraftverk,	  svänghjul,	  batterier,	  supraledande	  energilagring	  och	  vätgaslagring.	  	  

3.1	  Tryckluftslagring	  	  
Tryckluftslagring,	  eller	  Compressed	  Air	  Energy	  Storage	  (CAES),	  är	  ingen	  ny	  uppfinning	  då	  ett	  
tryckluftsystem	  med	  underjordisk	  lagringsreservoar	  fick	  patent	  redan	  år	  1948.	  	  Den	  första	  
kommersiella	  tryckluftsanläggningen	  gick	  i	  drift	  1978	  i	  Huntorf,	  Tyskland	  med	  en	  kapacitet	  på	  290	  
MW	  (Pickard,	  et	  al.,	  2009)	  under	  4	  timmar	  (Kondoh,	  et	  al.,	  2000).	  Lagringsutrymmets	  volym	  är	  cirka	  
310	  000	  m3	  (Chen,	  et	  al.,	  2009).	  Energitätheten	  kan	  med	  ovan	  nämnda	  värden	  uppskattas	  till	  3,7	  
kWh/m3.	  Effekten	  begränsas	  av	  kapaciteten	  hos	  turbinerna,	  eftersom	  luftflödet	  kan	  regleras.	  
Effekttätheten	  är	  därför	  inte	  relevant	  vid	  denna	  typ	  av	  anläggning.	  

Världens	  andra	  kommersiella	  tryckluftsanläggning	  har	  en	  kapacitet	  på	  110	  MW	  och	  ligger	  i	  McIntosh,	  
Alabama	  och	  har	  stått	  i	  drift	  sedan	  1991	  (Pickard,	  et	  al.,	  2009).	  Kostnaden	  för	  en	  kommersiell	  
anläggning	  kan	  uppskattas	  till	  mellan	  2	  och	  50	  dollar	  per	  installerad	  kWh	  då	  en	  lämplig	  reservoar	  
finns	  tillgänglig	  (Chen,	  et	  al.,	  2009).	  Här	  nedan	  beskrivs	  hur	  tekniken	  fungerar	  på	  en	  grundläggande	  
nivå,	  en	  mer	  detaljerad	  beskrivning	  av	  de	  ingående	  komponenterna,	  samt	  hur	  ett	  AA-‐CAES-‐system	  
opererar.	  

3.1.1	  Grundläggande	  process	  i	  en	  tryckluftsanläggning	  
Existerande	  tryckluftssystem	  grundas	  på	  gasturbinteknologi	  som	  har	  avancerat	  hastigt	  under	  de	  
senaste	  årtiondena.	  En	  gasturbin	  drivs	  av	  förbränningsgaser	  och	  består	  av	  en	  kompressor,	  en	  
brännkammare	  och	  en	  turbin.	  Komprimerad	  luft	  blandas	  med	  bränsle	  och	  förbränns	  i	  
brännkammaren	  för	  att	  sedan	  expanderas	  vid	  högt	  tryck	  i	  luftturbinerna	  (Karellas	  &	  Tzouganatos,	  
2014).	  I	  turbinen	  utvinns	  energi	  som	  används	  både	  till	  att	  driva	  en	  generator	  samt	  till	  att	  driva	  
kompressorn.	  Cirka	  60-‐70	  procent	  av	  energin	  används	  till	  att	  driva	  gasturbinens	  kompressor	  medan	  
resten	  kan	  användas	  för	  att	  generera	  elektricitet.	  I	  fallet	  med	  tryckluftslager	  är	  kompressorn	  driven	  
av	  överskottsel	  från	  elnätet	  istället	  för	  av	  generatorn.	  Därför	  behöver	  el	  inte	  matas	  tillbaka	  för	  att	  
driva	  kompressorn	  och	  all	  energi	  kan	  istället	  användas	  till	  att	  generera	  el.	  (Pickard,	  et	  al.,	  2009)	  
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Figur	  2.	  Överskottsel	  från	  förnyelsebara	  energikällor	  lagras	  i	  en	  tryckluftsanläggning	  och	  distribueras	  sedan	  tillbaka	  ut	  till	  
elnätet.	  

Lagringsprocessen,	  som	  visas	  i	  figur	  2,	  inleds	  med	  att	  överflödig	  el	  från	  energikällan	  används	  för	  att	  
driva	  en	  kompressor	  som	  komprimerar	  luft	  från	  omgivningen.	  Luften	  komprimeras	  till	  40-‐70	  bar	  i	  två	  
eller	  flera	  steg	  med	  kylning	  mellan	  dessa.	  Luften	  kyls	  ytterligare	  innan	  den	  leds	  till	  ner	  till	  en	  
underjordisk	  lagringsreservoar	  (Karellas	  &	  Tzouganatos,	  2014).	  Utan	  kylning	  skulle	  den	  
komprimerade	  luften	  vara	  cirka	  800	  grader	  efter	  att	  den	  komprimerats	  till	  70	  bar	  (Wettermark	  &	  
Raldow,	  1983).	  Att	  kyla	  luften	  är	  därför	  nödvändigt	  för	  att	  undvika	  överhettning	  av	  maskinerna	  som	  
hanterar	  luften	  samt	  väggarna	  i	  lagringsreservoaren	  (Pickard,	  et	  al.,	  2009).	  	  Den	  avgivna	  värmen	  från	  
kylningen	  tas	  inte	  tillvara	  på	  i	  en	  traditionell	  tryckluftsanläggning,	  utan	  släpps	  istället	  ut	  till	  
omgivningen	  (Pickard,	  et	  al.,	  2009).	  	  

Då	  elbehovet	  är	  högt	  skickas	  luften	  ut	  ur	  reservoaren	  och	  blandas	  med	  naturgas	  innan	  den	  förbränns	  
i	  förbränningskammaren.	  Detta	  görs	  i	  syfte	  att	  erhålla	  högre	  effekt	  i	  efterföljande	  expansionsprocess.	  
Expansionsprocessen	  sker	  i	  två	  steg	  i	  en	  högtrycks-‐	  respektive	  lågtrycksturbin.	  Turbinerna	  driver	  en	  
generator	  som	  genererar	  el	  till	  elnätet.	  Moderna	  anläggningar	  har	  en	  rekuperator	  direkt	  efter	  
reservoaren	  som	  förvärmer	  luften	  innan	  den	  leds	  in	  i	  förbränningskammaren	  för	  upphettning.	  
Rekuperatorn	  värmer	  luften	  genom	  att	  leda	  tillbaka	  och	  återvinna	  värmen	  som	  avges	  från	  
expansionsprocessen	  (Karellas	  &	  Tzouganatos,	  2014).	  Verkningsgraden	  för	  en	  kommersiell	  
tryckluftsanläggning	  är	  cirka	  60	  %	  (Larsson	  &	  Ståhl,	  2012).	  

Den	  traditionella	  tryckluftstekniken	  är	  beroende	  av	  rikliga	  mängder	  naturgas	  för	  att	  upphetta	  luften	  
tillräckligt	  innan	  gasturbinen,	  vilket	  gör	  att	  tekniken	  inte	  är	  koldioxidneutral.	  Som	  jämförelse	  
använder	  den	  ovan	  nämnda	  anläggningen	  i	  Alabama	  cirka	  en	  tredjedel	  av	  mängden	  naturgas	  som	  
används	  i	  ett	  traditionellt	  naturgaskraftverk	  per	  kilowattimme	  producerad	  el.	  En	  annan	  betydande	  
begränsning	  för	  tryckluftsystem	  är	  svårigheten	  att	  hitta	  naturliga	  och	  lämpliga	  lagringsreservoarer	  på	  



6	  
	  

de	  platser	  där	  man	  önskar	  bygga	  anläggningarna	  (Whittingham,	  2012).	  Tomma	  akviferer,	  
underjordiska	  grottor,	  uttömda	  naturgaslager	  och	  saltgruvor	  går	  att	  tillämpa	  som	  lagringsreservoarer	  
för	  den	  komprimerade	  luften.	  En	  lagringskapacitet	  mellan	  60	  000	  och	  300	  000	  kubikmeter	  är	  
lämpligt.	  (Karellas	  &	  Tzouganatos,	  2014)	  

3.1.2	  Advanced	  adiabatic	  compressed	  air	  energy	  storage	  	  
Det	  finns	  ambitioner	  att	  göra	  tryckluftsystem	  koldioxidneutrala	  genom	  att	  ta	  tillvara	  på	  värmen	  som	  
bildas	  under	  kompressionen.	  I	  ett	  Advanced	  Adiabatic	  Compressed	  Air	  Energy	  Storage-‐system	  (AA-‐
CAES-‐system)	  är	  förbränningssteget	  innan	  expanderingen	  borttaget.	  Istället	  återvinns	  värme	  från	  
kompressionssteget	  och	  används	  för	  att	  värma	  luften	  innan	  den	  leds	  in	  i	  turbinen.	  Värmen	  från	  
kompressionen	  extraheras	  från	  den	  varma	  luften	  via	  värmeväxlare	  och	  lagras	  i	  en	  termisk	  
lagringsreservoar	  (Pickard,	  et	  al.,	  2009).	  I	  ett	  tvåstegs	  AA-‐CAES	  system	  lagras	  värmen	  från	  låg-‐	  
respektive	  högtryckskompressorn	  i	  två	  olika	  värmetankar.	  I	  urladdningsperioder	  tillförs	  värmen	  som	  
lagrats	  från	  högtryckskompressorn	  innan	  inflödet	  till	  högtrycksturbinen	  och	  värmen	  från	  
lågtryckskompressorn	  innan	  inflödet	  till	  lågtrycksturbinen.	  Ett	  tvåstegs	  AA-‐CAES	  system	  erhåller	  en	  
högre	  energitäthet	  vilket	  kompenserar	  för	  den	  ökade	  komplexiteten	  metoden	  har.	  Idén	  till	  systemet	  
föddes	  redan	  på	  80-‐talet	  men	  då	  fanns	  inte	  tekniken	  som	  krävdes	  för	  att	  förverkliga	  den.	  Intresset	  att	  
återigen	  utveckla	  systemet	  återficks	  i	  samband	  med	  de	  stigande	  bränslepriserna	  samt	  behovet	  av	  att	  
reducera	  koldioxidutsläpp.	  (Karellas	  &	  Tzouganatos,	  2014)	  

En	  viktig	  fördel	  med	  AA-‐CAES	  teknik	  är	  att	  inget	  bränsle	  används	  innan	  expansionsprocessen.	  Dock	  
måste	  anläggningens	  huvudkomponenter	  ges	  en	  ny	  design	  eftersom	  de	  konventionella	  inte	  kan	  
användas.	  Speciellt	  värmetankar	  med	  kapacitet	  för	  120-‐1800	  MWh	  behöver	  en	  ny	  design	  för	  att	  
uppnå	  tillräckligt	  höga	  värmeöverföringshastigheter	  och	  konstant	  utloppstemperatur.	  Minimering	  av	  
värmeförluster	  under	  laddning	  och	  urladdning	  av	  värmereservoaren	  bör	  också	  tas	  i	  åtanke.	  (Karellas	  
&	  Tzouganatos,	  2014)	  

3.2	  Pumpkraftverk	  
Pumpkraftverk	  är	  en	  väl	  etablerad	  teknik	  och	  har	  använts	  i	  över	  100	  år.	  Det	  förmodligen	  första	  
pumpkraftverket	  startades	  upp	  1909	  i	  Schweiz	  och	  kunde	  producera	  ungefär	  1	  MW	  el	  (Whittingham,	  
2012).	  Allt	  sedan	  dess	  har	  tekniken	  utvecklats	  och	  idag	  finns	  det	  pumpkraftverk	  med	  kapacitet	  upp	  
till	  3	  GW	  (Whittingham,	  2012).	  Kostnaden	  för	  ett	  pumpkraftverk	  kan	  uppskattas	  till	  mellan	  5	  och	  100	  
dollar	  per	  installerad	  kWh	  (Chen,	  et	  al.,	  2009).	  

3.2.1	  Grundläggande	  process	  för	  energilagring	  med	  pumpkraftverk	  
Ett	  pumpkraftverk	  kräver	  två	  grundläggande	  förutsättningar,	  höjdskillnad	  och	  vatten.	  Principen	  
bakom	  tekniken	  visas	  i	  figur	  3.	  Överskottelektricitet	  från	  elnätet	  används	  för	  att	  pumpa	  vatten	  från	  
en	  lågt	  belägen	  reservoar	  till	  en	  högt	  belägen	  reservoar.	  När	  elbehov	  uppstår	  släpps	  vattnet	  tillbaka	  
och	  passerar	  en	  turbin	  som	  driver	  en	  elgenerator.	  Anläggningens	  verkningsgrad	  är	  starkt	  kopplad	  till	  
dess	  turbindel,	  vilken	  är	  svår	  att	  variera.	  Designmöjligheter	  blir	  därför	  som	  störst	  för	  de	  delar	  som	  
reglerar	  flödet.	  Ett	  viktigt	  samband	  mellan	  höjden	  och	  flödet	  är	  att	  om	  höjden	  maximeras	  så	  kan	  
vattenanvändningen	  minimeras.	  Vattnet	  som	  används	  i	  ett	  pumpkraftverk	  konsumeras	  inte,	  utan	  
återanvänds	  genom	  att	  hela	  tiden	  skickas	  mellan	  reservoarerna.	  Endast	  små	  förluster	  av	  vattnet	  sker	  
via	  förångning.	  	  
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Figur	  3.	  Överskottsel	  som	  genererats	  från	  vindkraftverken	  används	  för	  att	  driva	  pumpningen	  i	  pumpkraftverket.	  Vattnet	  
lagras	  i	  den	  övre	  reservoaren	  och	  släpps	  tillbaka	  via	  turbinen	  när	  el	  ska	  produceras.	  Turbinen	  är	  kopplad	  till	  en	  generator	  
och	  den	  genererade	  elen	  skickas	  ut	  till	  elnätet.	  

Att	  pumpa	  upp	  vattnet	  för	  att	  sedan	  låta	  det	  rinna	  tillbaka	  genom	  en	  turbin	  är	  inte	  en	  100	  procent	  
effektiv	  process.	  Förluster	  sker	  på	  grund	  av	  resistans,	  turbulens	  och	  verkningsgrad	  för	  generator,	  
pump	  och	  turbiner.	  Dessa	  förluster	  gör	  att	  pumpkraftverk	  har	  en	  total	  verkningsgrad	  på	  70	  till	  80	  
procent	  (Levine	  &	  Barnes,	  2011).	  

Energin	  som	  kan	  genereras	  från	  pumpkraftverket	  är	  som	  tidigare	  nämnt	  beroende	  av	  höjdskillnaden	  
mellan	  reservoarerna.	  Den	  lagrade	  energin	  hos	  en	  kubikmeter	  vatten	  följer	  sambandet	  (1)	  (Pickard,	  
2012).	  

	  𝐸 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ	   (1)	  

𝐸	  är	  den	  totala	  energin	  i	  joule,	  𝜌	  är	  vattnets	  densitet	  (1000	  kg/m3),	  𝑔	  är	  tyngdaccelerationen	  (9,8	  
m/s2)	  och	  ℎ	  är	  fallhöjden	  i	  meter.	  En	  rimlig	  fallhöjd,	  baserad	  på	  de	  tio	  största	  
pumpkraftverksanläggningarna	  i	  USA,	  är	  cirka	  400	  meter	  (Pickard,	  2012)	  .	  Detta	  ger	  en	  energi	  på	  3,9	  
MJ/m3,	  varav	  minst	  90	  procent	  borde	  kunna	  levereras	  som	  el	  (Pickard,	  2012).	  Elenergin	  som	  kan	  
levereras	  till	  nätet	  blir	  därför	  ungefär	  1	  kWh/m3	  eller	  1	  Wh/kg.	  	  Detta	  är	  väldigt	  lågt,	  och	  
pumpkraftverk	  kräver	  därför	  stora	  reservoarer	  eller	  extrema	  höjder	  för	  att	  vara	  lönsamma.	  Effekten	  
som	  kan	  levereras	  från	  ett	  pumpkraftverk	  beror	  på	  hur	  stort	  flödet	  är.	  Detta	  begränsas	  av	  
kapaciteten	  hos	  turbinerna,	  och	  även	  av	  hur	  stora	  mängder	  vatten	  som	  kan	  lagras	  i	  reservoarerna.	  
Det	  är	  därför	  inte	  relevant	  att	  använda	  effekttäthet	  för	  pumpkraftverk	  vid	  jämförelse	  med	  andra	  
tekniker.	  

Reservoarerna	  är	  viktiga	  då	  de	  utgör	  systemets	  lagringstankar.	  Designen	  av	  dessa	  bestämmer	  
volymen	  vatten	  som	  kan	  lagras,	  och	  måste	  även	  vara	  lämplig	  både	  ur	  ett	  säkerhets-‐	  och	  miljömässigt	  
perspektiv.	  För	  den	  övre	  reservoaren	  gäller	  att	  den	  bör	  vara	  på	  tillräckligt	  hög	  höjd	  ovanför	  den	  
undre	  reservoaren	  samt	  ha	  tillräcklig	  storlek	  för	  att	  kunna	  lagra	  den	  mängd	  energi	  som	  är	  tänkt.	  
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Utöver	  det	  bör	  den	  vara	  stabil	  och	  klara	  av	  att	  bli	  överfylld	  utan	  att	  gå	  sönder	  eller	  läcka	  vatten.	  
Höjdskillnaden	  fås	  normalt	  genom	  att	  reservoarerna	  naturligt	  befinner	  sig	  på	  olika	  höjd	  ovanför	  jord.	  
På	  många	  platser	  finns	  ingen	  höjdskillnad	  ovan	  jord	  och	  då	  kan	  istället	  underjordiska	  reservoarer	  
användas.	  Till	  exempel	  kan	  en	  gruva	  utgöra	  en	  undre	  reservoar.	  Andra	  alternativ	  för	  undre	  
reservoarer	  är	  hav	  eller	  stora	  sjöar.	  (Levine	  &	  Barnes,	  2011)	  	  

3.2.2	  Underjordiska	  pumpkraftverk	  
Underjordiska	  pumpkraftverk	  fungerar	  likt	  konventionella,	  men	  med	  skillnaden	  att	  den	  undre	  
reservoaren	  ligger	  under	  jord	  och	  den	  övre	  vid	  markytan	  (Tam,	  et	  al.,	  1979).	  Idén	  till	  underjordiska	  
pumpkraftverk	  kan	  spåras	  tillbaka	  till	  år	  1910,	  men	  intresset	  blev	  inte	  stort	  förrän	  cirka	  50	  år	  senare.	  
Man	  fann	  då	  att	  anläggningsplatsen	  bör	  ligga	  i	  anslutning	  till	  platsen	  där	  elen	  ska	  konsumeras,	  
eftersom	  kostnaderna	  för	  ställverk	  som	  endast	  används	  korta	  stunder	  under	  dagen	  då	  kan	  undvikas.	  
Naturliga	  höjdskillnader	  nära	  dessa	  platser	  är	  sällsynta,	  vilket	  ledde	  till	  att	  möjligheterna	  att	  använda	  
konventionella	  pumpkraftverk	  ansågs	  knappa.	  Det	  gav	  återigen	  liv	  till	  idén	  om	  att	  erhålla	  höjdskillnad	  
under	  jord.	  Förhoppningen	  var	  att	  underjordiska	  pumpkraftverk	  skulle	  öka	  möjligheten	  att	  
konstruera	  anläggningar	  i	  anslutning	  till	  elnät	  och	  kraftverk.	  Efter	  slutet	  på	  1960-‐talet	  följde	  15	  år	  av	  
forskning	  och	  undersökningar	  av	  projekt,	  men	  inget	  av	  dessa	  blev	  någonsin	  genomförda.	  Dock	  kan	  
det	  efter	  dessa	  15	  år	  konstateras	  att	  om	  projekten	  ska	  vara	  lönsamma,	  krävs	  det	  att	  bergtypen	  för	  
den	  undre	  reservoaren	  inte	  behöver	  extra	  förstärkning	  efter	  utgrävning.	  Vulkaniskt	  berg	  utan	  
sprickor	  och	  under	  lågt	  lateralt	  tryck	  anses	  vara	  idealt,	  men	  även	  andra	  berg	  med	  liknande	  
egenskaper	  kan	  användas.	  (Pickard,	  2012)	  

Den	  största	  utgiften	  för	  att	  konstruera	  ett	  underjordiskt	  pumpkraftverk	  är	  kostnaden	  för	  att	  gräva	  ut	  
den	  undre	  reservoaren,	  vilket	  i	  de	  flesta	  fall	  är	  nödvändigt	  då	  naturliga	  reservoarer	  alternativt	  gamla	  
utgrävningar	  sällan	  finns	  tillgängliga	  på	  anläggningsplatsen.	  Systemkostnaden,	  exkluderat	  kostnad	  för	  
undre	  reservoar,	  kan	  för	  en	  48	  GWh	  anläggning	  uppskattas	  till	  1,05	  miljarder	  dollar	  (Pickard,	  2012).	  
För	  denna	  anläggning	  skulle	  det	  krävas	  en	  undre	  reservoar	  med	  volymen	  24⋅106	  kubikmeter.	  
Utgrävningen	  av	  reservoaren	  skulle	  kosta	  85	  dollar	  per	  kWh,	  vilket	  ger	  en	  total	  utgrävningskostnad	  
på	  4,08	  miljarder	  dollar	  (Pickard,	  2012).	  Totalt	  blir	  projektkostnaden	  cirka	  5,1	  miljarder	  dollar	  
(Pickard,	  2012).	  Ett	  viktigt	  samband	  är	  att	  kostnaden	  för	  utgrävning	  ökar	  marginellt	  med	  djupet,	  
medan	  andelen	  lagrad	  energi	  ökar	  linjärt	  (Uddin	  &	  Asce,	  2003).	  På	  grund	  av	  detta	  anses	  
underjordiska	  pumpkraftverk	  med	  en	  fallhöjd	  över	  1000	  m	  vara	  det	  mest	  önskvärda	  (Uddin	  &	  Asce,	  
2003).	  

Det	  har	  utvecklats	  varianter	  på	  hur	  underjordiska	  pumpkraftverk	  kan	  konstrueras.	  Ett	  alternativ	  
grundas	  på	  att	  ett	  djupt	  cirkulärt	  schakt	  grävs	  ut,	  och	  inuti	  detta	  placeras	  en	  stor	  kolv	  gjord	  av	  
betong.	  Kolven	  lyfts	  genom	  att	  vatten	  pumpas	  in	  under	  den,	  och	  energin	  lagras	  på	  det	  här	  sättet	  som	  
potentiell	  energi.	  När	  elbehov	  uppstår	  låter	  man	  kolven	  tryckas	  ner	  av	  tyngdkraften,	  och	  därmed	  
trycks	  även	  vattenpelaren	  under	  kolven	  neråt.	  Vattnet	  färdas	  i	  en	  rörledning	  på	  pelarens	  botten	  
vidare	  till	  en	  turbin	  kopplad	  till	  en	  elgenerator.	  Kapaciteten	  för	  den	  här	  typen	  av	  underjordiskt	  
pumpkraftverk	  skulle	  rimligtvis	  kunna	  nå	  cirka	  50	  MW	  och	  200	  MWh	  i	  energimängd.	  (Larsson	  &	  Ståhl,	  
2012)	  

3.2.3	  Pumpkraftverk	  och	  miljö	  
Pumpkraftverk	  är	  ett	  ingrepp	  i	  miljön	  som	  kräver	  både	  stor	  landyta	  och	  en	  riklig	  mängd	  vatten.	  I	  
många	  områden	  är	  vatten	  en	  bristvara	  och	  minimering	  av	  vattenanvändning	  är	  därför	  viktigt.	  Detta	  
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kan	  göras	  genom	  att	  maximera	  höjdskillnaden.	  Minimering	  av	  påverkan	  på	  lokala	  ekosystem	  i	  
naturliga	  sjöar	  och	  vattendrag	  är	  också	  av	  stor	  vikt,	  och	  eftersom	  förutsättningar	  på	  olika	  
anläggningsplatser	  varierar	  bör	  en	  miljöutredning	  för	  varje	  enskilt	  fall	  utföras.	  (Levine	  &	  Barnes,	  
2011)	  	  

Vid	  konstruktion	  av	  underjordiska	  pumpkraftverk	  bildas	  en	  stor	  mängd	  restprodukter	  då	  det	  
utgrävda	  materialet	  tas	  upp	  från	  reservoaren	  till	  markytan.	  Materialet	  är	  av	  god	  kvalitet	  och	  kan	  
användas	  till	  att	  konstruera	  en	  övre	  reservoar	  alternativt	  säljas.	  Om	  materialet	  inte	  används	  utan	  blir	  
kvar	  på	  anläggningsplatsen	  riskerar	  det	  att	  förfula	  landskapet,	  begränsa	  landanvändningen	  och	  
förändra	  dräneringen	  i	  området.	  (Tam,	  et	  al.,	  1979)	  

Konstruktioner	  under	  marken	  förändrar	  grundvattnets	  egenskaper	  och	  kan	  orsaka	  att	  lokala	  akviferer	  
penetreras,	  omdirigeras	  eller	  dräneras.	  Penetrering	  och	  kontaminering	  kan	  också	  ske	  via	  läckage	  från	  
rörledningen	  mellan	  reservoarerna.	  Cirkuleringen	  av	  vattnet	  höjer	  också	  dess	  temperatur,	  vilket	  inte	  
tros	  ha	  en	  betydande	  påverkan	  men	  bör	  utredas	  vidare.	  Till	  exempel	  kan	  det	  ge	  upphov	  till	  en	  viss	  
påverkan	  om	  övre	  reservoaren	  utgörs	  av	  en	  naturlig	  sjö,	  och	  i	  dessa	  fall	  bör	  eventuella	  effekter	  på	  
vattenlivet	  utredas	  noga.	  (Tam,	  et	  al.,	  1979)	  

3.2.4	  Innovativa	  projekt	  för	  pumpkraftverk	  
I	  USA	  har	  en	  ny	  variant	  av	  pumpkraftverk	  föreslagits	  som	  projekt.	  Förslaget	  går	  ut	  på	  att	  använda	  
avloppsvatten	  som	  lagringsmedium.	  Tanken	  är	  att	  pumpkraftverket	  ska	  kunna	  rena	  vattnet	  medan	  
det	  samtidigt	  används	  i	  driften.	  En	  ny	  design	  på	  pumpsektionen	  skulle	  kunna	  möjliggöra	  att	  vattnet	  
syresätts	  samtidigt	  som	  det	  pumpas.	  Under	  efterföljande	  lagring	  i	  reservoaren	  renas	  vattnet	  i	  en	  
biologisk	  reningsprocess	  under	  aeroba	  förhållanden.	  En	  fördel	  med	  tekniken	  är	  att	  platser	  med	  
behov	  av	  vattenrening	  ofta	  sammanfaller	  med	  platser	  med	  stort	  elbehov.	  Svårigheten	  att	  hitta	  
naturliga	  höjdskillnader	  och	  lämpliga	  reservoarer	  kvarstår.	  (Jackson	  2009)	  

Det	  nederländska	  konsultföretaget	  KEMA	  har	  lagt	  fram	  ett	  nytänkande	  förslag	  om	  att	  bygga	  en	  
energiö.	  Efter	  förstudier	  som	  gjorts	  planeras	  ön	  att	  byggas	  i	  Nordsjön	  utanför	  den	  holländska	  kusten	  
och	  bli	  cirka	  60	  kvadratkilometer.	  En	  mur	  av	  bentonit	  kommer	  att	  byggas	  kring	  ön	  och	  skapa	  en	  inre	  
sjö	  skild	  från	  havet.	  Den	  inre	  sjön	  ligger	  på	  en	  nivå	  32-‐40	  meter	  lägre	  än	  det	  omgivande	  havet.	  Längs	  
med	  hela	  öns	  gränser	  mot	  havet	  står	  vindkraftverk	  uppradade	  och	  producerar	  el.	  När	  elbehovet	  är	  
litet	  och	  produktionen	  stor	  används	  elen	  till	  att	  pumpa	  vatten	  från	  den	  inre	  sjön	  ut	  till	  havet.	  När	  
behovet	  av	  el	  är	  stort	  släpps	  vattnet	  tillbaka	  till	  den	  inre	  sjön	  via	  turbiner	  och	  genererar	  el	  som	  
skickas	  ut	  till	  elnätet.	  Utmaningen	  för	  projektet	  är	  att	  hitta	  en	  lämplig	  plats	  för	  att	  bygga	  ön	  då	  en	  
speciell	  typ	  av	  botten	  behövs	  för	  att	  undvika	  vattentransport	  från	  havet	  in	  till	  den	  inre	  sjön	  (DNV	  
KEMA,	  n.d).	  KEMA	  uppskattar	  att	  deras	  anläggning	  under	  12	  vindstilla	  timmar	  ska	  kunna	  leverera	  en	  
medeleffekt	  på	  1500	  MW	  (Lindley,	  2010).	  

3.3	  Svänghjul	  
Svänghjul	  används	  för	  att	  lagra	  rörelseenergi.	  Under	  laddning	  används	  energi	  för	  att	  rotera	  
svänghjulet	  och	  öka	  dess	  hastighet,	  och	  under	  urladdning	  används	  samma	  svänghjul	  som	  generator	  
för	  att	  producera	  el	  från	  rörelseenergin.	  Totala	  energin	  som	  kan	  lagras	  hos	  svänghjulet	  beror	  på	  
storleken	  och	  hastigheten	  med	  vilken	  svänghjulet	  roterar	  (Chen,	  et	  al.,	  2009).	  

Fördelar	  med	  svänghjul	  är	  att	  de	  håller	  länge	  samt	  har	  hög	  verkningsgrad,	  ofta	  90-‐95	  procent	  (Chen,	  
et	  al.,	  2009).	  Dessutom	  tål	  svänghjulen	  väldigt	  många	  uppladdningar/urladdningar,	  cirka	  10	  000	  till	  
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100	  000	  (Beaudin,	  et	  al.,	  2010),	  utan	  att	  verkningsgraden	  försämras	  i	  stor	  utsträckning	  
(Abrahamsson,	  2014).	  Energitätheten	  för	  svänghjul	  kan	  variera	  mycket.	  Till	  exempel	  har	  Boeing	  byggt	  
ett	  svänghjul	  som	  nådde	  en	  energitäthet	  på	  30,5	  Wh/kg	  (van	  Rensburg,	  et	  al.,	  2013),	  och	  andra	  
studier	  tyder	  på	  att	  en	  total	  energitäthet	  på	  15-‐25	  Wh/kg	  är	  rimlig	  (Abrahamsson	  &	  Bernhoff,	  2011),	  
tillsammans	  med	  en	  effekttäthet	  på	  400-‐1500	  W/kg	  (Chen,	  et	  al.,	  2009).	  Kostnaden	  per	  producerad	  
kilowattimme	  är	  hög,	  cirka	  1000-‐5000	  dollar	  (Chen,	  et	  al.,	  2009).	  Svänghjulen	  kan	  endast	  lagra	  energi	  
en	  kortare	  tid,	  vilket	  begränsar	  användningsområdena.	  Ofta	  används	  de	  som	  reservenergi,	  för	  att	  
förhindra	  korta	  avbrott	  eller	  för	  att	  täcka	  övergångsfasen	  mellan	  två	  strömkällor.	  Svänghjulets	  
nackdelar	  är	  att	  stand-‐by-‐förlusterna	  är	  stora	  och	  lagringsystemen	  blir	  ofta	  mycket	  komplexa	  
(Abrahamsson,	  2014).	  Vid	  konstruktion	  av	  stora	  system	  med	  svänghjul	  kan	  även	  eventuella	  
svårigheter	  uppkomma	  på	  grund	  av	  säkerhetsskäl	  som	  kräver	  att	  svänghjulen	  måste	  placeras	  i	  starka	  
bunkrar	  (Whittingham,	  2012).	  

Energin	  hos	  svänghjulet	  är	  proportionell	  mot	  tröghetsmomentet,	  och	  proportionell	  mot	  
vinkelhastigheten	  i	  kvadrat	  (Abrahamsson	  &	  Bernhoff,	  2011).	  Detta	  innebär	  att	  för	  att	  öka	  mängden	  
lagrad	  energi	  är	  det	  effektivare	  att	  höja	  hastigheten	  istället	  för	  tröghetsmomentet.	  För	  att	  höja	  
hastigheten	  är	  material	  som	  kol-‐	  och	  glasfiber	  bra	  eftersom	  de	  är	  lätta,	  medan	  stål	  ger	  större	  
tröghetsmoment	  men	  inte	  klarar	  lika	  höga	  hastigheter.	  	  För	  att	  maximera	  hastigheten	  vill	  man	  låta	  
svänghjulet	  arbeta	  i	  vakuum,	  så	  att	  motståndet	  minskar	  och	  med	  det	  även	  förlusterna.	  
Höghastighetssvänghjul	  kräver	  också	  avancerade	  lager	  mellan	  den	  roterande	  och	  den	  stationära	  
delen.	  Man	  vill	  uppnå	  tillräckligt	  mycket	  stelhet	  för	  att	  systemet	  ska	  hålla	  men	  samtidigt	  minimera	  
friktionen.	  Mekaniska	  lager	  lämpar	  sig	  bra	  då	  antalet	  varv	  per	  minut	  är	  lägre,	  och	  magnetiska	  lager	  då	  
varvtalet	  är	  högre.	  Gränsen	  ligger	  någonstans	  mellan	  20	  000	  och	  40	  000	  varv	  per	  minut	  (Liu	  &	  Jiang,	  
2007).	  Vid	  höga	  hastigheter	  och	  vakuum	  kan	  smörjmedlet	  som	  används	  vid	  mekaniska	  lager	  
förångas,	  vilket	  hindrar	  värmebortföring	  genom	  konvektion.	  Det	  är	  därför	  bättre	  med	  magnetiska	  
lager	  eftersom	  de	  inte	  kräver	  smörjmedel.	  Det	  är	  också	  bra	  med	  magnetiska	  lager	  då	  mekaniska	  lager	  
orsakar	  för	  mycket	  slitage	  eller	  friktion,	  eller	  då	  smörjmedlet	  kan	  förgifta	  omgivningen.	  För	  att	  öka	  
livslängden	  på	  svänghjulet	  är	  det	  viktigt	  att	  smörjmedlet	  i	  lagret	  är	  bra.	  (Abrahamsson	  &	  Bernhoff,	  
2011)	  

Svänghjul	  har	  låg	  energitäthet	  men	  hög	  effekttäthet.	  Den	  egenskapen	  gör	  att	  de	  passar	  bra	  i	  
tillämpningar	  där	  stora	  mängder	  energi	  behöver	  utvinnas	  snabbt.	  Detta	  kan	  jämföras	  med	  batterier	  
vilka	  har	  högre	  energitäthet	  och	  låg	  effekttäthet.	  Kombinationen	  mellan	  dessa	  skulle	  kunna	  utnyttjas	  
i	  till	  exempel	  bilar,	  som	  kräver	  en	  viss	  genomsnittseffekt	  från	  batteriet,	  och	  ytterligare	  maxeffekt	  som	  
skulle	  kunna	  komma	  från	  svänghjulet.	  Att	  använda	  svänghjul	  för	  att	  lagra	  energi	  från	  förnybara	  
energikällor	  och	  sedan	  distribuera	  ut	  den	  är	  dock	  mindre	  lämpligt	  på	  grund	  av	  höga	  stand-‐by-‐
förluster,	  komplexitet	  och	  höga	  kostnader	  för	  stora	  system.	  (Abrahamsson,	  2014)	  

3.4	  Batterier	  
Batterier	  lagrar	  energi	  i	  form	  av	  kemisk	  energi.	  Alla	  batterier	  består	  av	  två	  elektroder	  som	  länkas	  
samman	  via	  ett	  joniskt	  ledande	  material	  som	  kallas	  elektrolyt.	  De	  två	  elektroderna	  har	  olika	  
potential,	  och	  genom	  en	  extern	  krets	  kan	  elektroner	  flöda	  från	  den	  negativt	  laddade	  elektroden	  till	  
den	  positivt	  laddade.	  Joner	  flödar	  genom	  elektrolyten,	  och	  för	  laddningsbara	  batterier	  gör	  en	  pålagd	  
spänning	  i	  motsatt	  riktning	  att	  batteriet	  kan	  användas	  flera	  gånger.	  	  (Armand	  &	  Tarascon,	  2008)	  
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Generella	  fördelar	  med	  batterier	  är	  att	  de	  ger	  möjlighet	  till	  variation	  av	  bränslet,	  svarar	  snabbt	  på	  
förändringar	  av	  lasten,	  kan	  ha	  hög	  verkningsgrad	  (cirka	  60-‐95	  procent)	  och	  har	  låg	  självurladdning	  
(Chen,	  et	  al.,	  2009).	  Nackdelar	  vid	  storskalig	  energilagring	  kan	  vara	  att	  batterier	  har	  relativt	  låg	  
energitäthet,	  låg	  effektkapacitet	  och	  att	  de	  kräver	  relativt	  mycket	  underhåll.	  De	  klarar	  inte	  så	  många	  
laddnings-‐/urladdningscykler	  och	  dessutom	  innehåller	  många	  batterier	  giftiga	  ämnen	  (Chen,	  et	  al.,	  
2009).	  Om	  batterierna	  samlas	  in	  och	  tas	  om	  hand	  om	  på	  ett	  korrekt	  sätt	  finns	  stora	  möjligheter	  att	  
återvinna	  ämnena,	  men	  batterier	  som	  lämnas	  i	  naturen	  bidrar	  till	  ökad	  mängd	  tungmetaller,	  vilka	  kan	  
påverka	  människor	  och	  miljö	  (Batteriåtervinningen,	  2012).	  

Det	  finns	  många	  olika	  typer	  av	  batterier	  och	  det	  forskas	  mycket	  på	  nya	  alternativ.	  Det	  finns	  även	  
olika	  kombinationer	  av	  batterityper.	  I	  rapporten	  presenteras	  de	  vanligaste	  typerna	  och	  några	  få	  som	  
är	  i	  mindre	  utvecklade	  men	  som	  kan	  vara	  intressanta	  för	  framtiden.	  

3.4.1	  Blybatterier	  
Blybatterier	  utvecklades	  på	  1860-‐talet	  och	  är	  en	  av	  de	  mest	  mogna	  batterityperna	  (Leadbetter	  &	  
Swan,	  2012).	  Mycket	  forskning	  har	  skett	  sedan	  dess	  för	  att	  uppnå	  längre	  livslängd	  eller	  minskad	  
självurladdning.	  Spänningen	  över	  ett	  fulladdat	  batteri	  är	  cirka	  2,15	  volt,	  men	  detta	  minskar	  relativt	  
snabbt	  då	  batteriet	  laddas	  ur	  (Leadbetter	  &	  Swan,	  2012).	  Varje	  cell	  i	  ett	  blybatteri	  har	  en	  positiv	  
elektrod	  av	  blydioxid	  och	  en	  negativ	  elektrod	  av	  bly.	  Dessa	  separeras	  av	  ett	  mikroporöst	  material	  och	  
sänks	  ned	  i	  svavelsyra	  (Divya	  &	  Ostergaard,	  2009).	  	  

Det	  finns	  två	  typer	  av	  blybatterier,	  flooded	  och	  valve	  regulated.	  Flooded	  har	  en	  rörlig	  och	  flytande	  
elektrolyt	  samt	  icke-‐reglerbara	  ventiler	  mot	  atmosfären.	  Detta	  gör	  att	  vattenånga	  som	  bildas	  vid	  
urladdning	  kan	  gå	  förlorad.	  Det	  krävs	  därför	  att	  vatten	  återinförs	  för	  att	  uppladdningen	  ska	  fungera.	  
Valve	  regulated	  batterier	  kräver	  mindre	  underhåll	  då	  vattnet	  inte	  tillåts	  avdunsta.	  (Leadbetter	  &	  
Swan,	  2012)	  

Blybatterier	  har	  relativt	  låg	  kostnad,	  hög	  energitäthet	  och	  är	  pålitliga.	  Dessa	  fördelar	  gör	  ett	  de	  är	  
lämpliga	  för	  att	  reglera	  spänning,	  frekvens	  och	  energitoppar	  (Leadbetter	  &	  Swan,	  2012).	  Kostnaden	  
är	  ungefär	  200-‐400	  dollar	  per	  kWh	  (Chen,	  et	  al.,	  2009).	  Energidensiteten	  ligger	  mellan	  30	  och	  50	  
Wh/kg	  (Jung,	  2012;	  Chen,	  et	  al.,	  2009)	  och	  de	  har	  en	  verkningsgrad	  på	  70-‐90	  procent	  (Chen,	  et	  al.,	  
2009).	  De	  kan	  nå	  en	  effekttäthet	  på	  75-‐300	  W/kg	  (Chen,	  et	  al.,	  2009).	  Denna	  typ	  av	  batterier	  avger	  
dock	  explosiv	  gas	  och	  sura	  ångor,	  de	  kräver	  mycket	  underhåll,	  och	  de	  har	  relativt	  kort	  livslängd.	  Detta	  
gör	  dem	  olämpliga	  att	  använda	  i	  storskalig	  energilagring	  för	  elnätet.	  Trots	  att	  valve	  regulated	  
batterier	  kräver	  mindre	  underhåll	  och	  genererar	  mindre	  utsläpp	  är	  de	  i	  första	  hand	  lämpade	  som	  
reservsystem	  på	  grund	  av	  att	  de	  klarar	  relativt	  få	  urladdning-‐/laddningscykler	  (Beaudin,	  et	  al.,	  2010).	  
Antalet	  cykler	  kan	  ligga	  mellan	  500	  och	  1000	  innan	  batteriet	  kan	  anses	  förbrukat	  (Jung,	  2012;	  Chen,	  
et	  al.,	  2009).	  

Blybatterier	  fungerar	  sämre	  vid	  låga	  temperaturer,	  vilket	  gör	  att	  de	  kräver	  någon	  typ	  av	  termisk	  
reglering.	  Trots	  nackdelarna	  finns	  flera	  kommersiella	  storskaliga	  anläggningar,	  varav	  den	  största	  
ligger	  i	  Kalifornien	  i	  USA	  och	  kan	  lagra	  upp	  till	  40	  MWh	  med	  en	  effekt	  på	  10	  MW	  under	  4	  timmar.	  
(Chen,	  et	  al.,	  2009)	  

Blybatterier	  innehåller	  ämnet	  antimon	  (Jung,	  2012),	  vilket	  har	  klassats	  som	  toxiskt	  efter	  försök	  på	  
råttor,	  möss	  och	  marsvin	  (EPA,	  2013).	  Även	  arsenik,	  kadmium,	  svavel	  och	  andra	  sammansättningar	  
används	  för	  att	  förbättra	  batterierna	  (Jung,	  2012).	  
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3.4.2	  Natrium-‐	  och	  svavelbatterier	  (NaS)	  
Batterier	  med	  natrium	  och	  svavel	  är	  en	  relativt	  ny	  teknik	  som	  började	  utvecklas	  på	  1960-‐talet.	  
Mycket	  forskning	  har	  skett	  där	  NaS-‐batterier	  anpassas	  för	  att	  stödja	  elnätet	  och	  förnybara	  
energikällor	  (Leadbetter	  &	  Swan,	  2012).	  

Vid	  den	  positiva	  elektroden	  finns	  smält	  svavel	  och	  vid	  den	  negativa	  finns	  smält	  natrium.	  Dessa	  
separeras	  av	  en	  fast	  elektrolyt,	  som	  endast	  släpper	  igenom	  positiva	  natriumjoner.	  Vid	  urladdning	  
flödar	  dessa	  genom	  elektrolyten	  och	  bildar	  natriumpolysulfider	  tillsammans	  med	  svavlet.	  
Elektronerna	  flödar	  genom	  den	  externa	  kretsen.	  Detta	  kräver	  en	  temperatur	  på	  cirka	  300	  grader,	  
vilket	  ökar	  kostnaderna.	  (Beaudin,	  et	  al.,	  2010;	  Divya	  &	  Ostergaard,	  2009)	  

Fördelar	  med	  NaS-‐batterier	  är	  att	  de	  har	  hög	  effekttäthet	  (30	  W/kg	  kommersiellt,	  med	  potential	  till	  
150-‐230	  W/kg	  (Chen,	  et	  al.,	  2009;	  Leadbetter	  &	  Swan,	  2012)),	  hög	  energitäthet	  (150-‐250	  Wh/kg	  
(Leadbetter	  &	  Swan,	  2012)),	  hög	  effektivitet	  (75-‐90	  procent	  (Chen,	  et	  al.,	  2009),	  85	  %	  (Hall	  &	  Bain,	  
2008)),	  de	  tål	  många	  urladdning-‐/laddningscykler	  (ca	  2500	  (Chen,	  et	  al.,	  2009)),	  och	  de	  avger	  inga	  
utsläpp.	  Kostnaden	  är	  cirka	  300-‐500	  dollar	  per	  kWh	  (Chen,	  et	  al.,	  2009).	  NaS-‐batterier	  finns	  i	  stora	  
anläggningar	  i	  världen,	  främst	  med	  syfte	  att	  stabilisera	  nätet	  och	  höja	  kvaliteten	  på	  elen.	  Batterierna	  
är	  slutna,	  vilket	  innebär	  att	  de	  inte	  avger	  några	  miljöfarliga	  ämnen	  under	  drift,	  och	  allt	  material	  utom	  
natriumet	  kan	  återvinnas	  (Beaudin,	  et	  al.,	  2010).	  

I	  Japan	  finns	  flera	  NaS-‐anläggningar	  som	  kan	  ge	  sammanlagt	  20	  MW	  och	  som	  är	  lämpade	  att	  ge	  
elektricitet	  under	  ca	  8	  timmar.	  Det	  finns	  även	  anläggningar	  under	  utveckling	  i	  USA.	  Lagringstekniken	  
begränsas	  dock	  av	  den	  höga	  temperaturen	  processen	  kräver.	  Energi	  från	  batteriet	  används	  för	  att	  
höja	  temperaturen	  vilket	  minskar	  mängden	  energi	  som	  kan	  omvandlas	  till	  elektricitet.	  (Chen,	  et	  al.,	  
2009)	  

3.4.3	  Litiumjonbatterier	  
Litiumjonbatterier	  började	  sin	  utveckling	  under	  1960-‐talet	  (Leadbetter	  &	  Swan,	  2012).	  Dessa	  
batterier	  har	  hög	  energitäthet	  (ca	  180-‐200	  Wh/kg	  (Armand	  &	  Tarascon,	  2008;	  Chen,	  et	  al.,	  2009)),	  
hög	  effekttäthet	  (150-‐315	  W/kg	  (Chen,	  et	  al.,	  2009)),	  bra	  livscykel	  (10	  000	  cykler	  (Chen,	  et	  al.,	  2009))	  
och	  verkningsgrad	  på	  nära	  100	  procent	  (Chen,	  et	  al.,	  2009).	  Nackdelen	  är	  att	  de	  är	  väldigt	  dyra	  
(Armand	  &	  Tarascon,	  2008;	  Chen,	  et	  al.,	  2009),	  vilket	  delvis	  beror	  på	  höga	  säkerhetskrav	  (Larsson	  &	  
Ståhl,	  2012).	  Detta	  beror	  på	  det	  lättantändliga	  litiumsalt	  som	  används	  (Larsson	  &	  Ståhl,	  2012).	  På	  
grund	  av	  de	  höga	  kostnaderna	  används	  de	  ofta	  när	  små	  batterier	  behövs	  i	  konsumentvaror	  
(Leadbetter	  &	  Swan,	  2012).	  Priset	  ligger	  mellan	  600	  och	  2500	  dollar	  per	  kWh	  (Chen,	  et	  al.,	  2009).	  	  

Litiumjonbatterier	  är	  egentligen	  en	  grupp	  batterier	  som	  alla	  bygger	  på	  att	  litiumjoner	  flödar	  genom	  
elektrolyten.	  Anoden	  består	  vanligen	  av	  en	  grafitmix	  och	  katoden	  består	  av	  litium	  och	  en	  metalloxid.	  
Det	  finns	  många	  utföranden	  av	  katoden,	  men	  anoden	  anses	  vara	  praktiskt	  taget	  optimerad.	  Det	  är	  
vanligt	  att	  katoden	  innehåller	  kobolt	  men	  även	  mangan	  eller	  järnfosfat	  kan	  användas	  
(Batteriföreningen,	  2011).	  Kobolt	  kan	  ge	  effekter	  på	  miljön	  vid	  läckage,	  och	  är	  dyrare	  än	  andra	  
alternativ	  (CleanEnergyActionProject,	  2012).	  

Det	  finns	  flera	  stora	  företag	  som	  utvecklar	  litiumjonbatterier,	  både	  med	  syfte	  att	  förbättra	  
elkvaliteten	  och	  att	  storskaligt	  lagra	  energi.	  Ett	  verksamhetsområde	  där	  litiumjonbatterier	  är	  
lämpliga	  är	  fordonsbranschen.	  Mycket	  forskning	  bedrivs	  inom	  branschen	  och	  detta	  bidrar	  till	  
utvecklingen	  av	  denna	  typ	  av	  batterier.	  Ett	  problem	  är	  dock	  att	  det	  krävs	  litium	  för	  att	  bygga	  
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batterierna,	  och	  litiumtillgången	  är	  begränsad.	  Om	  alla	  världens	  bilar	  och	  lastbilar	  (ca	  800	  miljoner)	  
skulle	  använda	  litiumjonbatterier	  på	  15	  kWh	  skulle	  cirka	  30	  procent	  av	  världens	  kända	  litiumreserver	  
användas	  (Armand	  &	  Tarascon,	  2008).	  Litium	  finns	  dock	  även	  i	  rikliga	  mängder	  i	  haven,	  och	  att	  
utvinna	  litium	  från	  havet	  skulle	  vara	  billigare	  än	  den	  traditionella	  utbrytningen	  (Armand	  &	  Tarascon,	  
2008).	  Även	  begränsade	  tillgångar	  på	  andra	  mineraler	  som	  används	  i	  litiumjonbatterier	  påverkar	  hur	  
hållbara	  batterierna	  kan	  anses	  (Geng,	  et	  al.,	  2011).	  Många	  av	  dessa	  ämnen	  kan	  också	  bidra	  till	  
litiumjonbatteriernas	  totala	  koldioxidutsläpp,	  och	  det	  finns	  därför	  forskning	  med	  mål	  att	  hitta	  
organiska	  material	  som	  kan	  leda	  till	  batterier	  med	  låga	  utsläpp	  och	  förenklad	  hantering	  då	  
batteriernas	  livslängd	  tar	  slut	  (Geng,	  et	  al.,	  2011).	  Ett	  exempel	  är	  litium-‐luft-‐batterier,	  som	  använder	  
syret	  i	  den	  omgivande	  luften	  som	  elektrod	  (Larsson	  &	  Ståhl,	  2012).	  Detta	  skulle	  ge	  en	  hög	  
energitäthet,	  men	  har	  i	  ännu	  bara	  nått	  en	  verkningsgrad	  på	  50	  procent	  (Larsson	  &	  Ståhl,	  2012).	  
Återvinning	  av	  batterierna	  kan	  minska	  behovet	  av	  att	  utvinna	  litium	  (Armand	  &	  Tarascon,	  2008).	  

I	  Zhangbei	  County	  i	  Kina	  finns	  en	  anläggning	  som	  kombinerar	  solkraft,	  vindkraft	  och	  energilagring	  
med	  litiumjonbatterier	  (CleanEnergyActionProject,	  2012).	  Batterierna	  kan	  generera	  20	  MW	  och	  lagra	  
36	  MWh	  energi	  (China	  Tech	  Gadget,	  2012).	  Deras	  syfte	  är	  att	  jämna	  ut	  frekvensen	  och	  tillföra	  extra	  
energi	  vid	  behovstoppar.	  Batterierna	  baseras	  på	  litiumjoner	  och	  järnfosfat,	  vilket	  ger	  fördelar	  som	  
längre	  livslängd	  och	  eliminerar	  användningen	  av	  kobolt	  (CleanEnergyActionProject,	  2012).	  Genom	  att	  
inte	  använda	  kobolt	  minskar	  också	  miljöpåverkan	  från	  batterierna.	  Kostnaden	  för	  hela	  projektet,	  
inklusive	  vind-‐	  och	  solkraftverket,	  uppskattas	  till	  1,88	  miljarder	  dollar	  (CleanEnergyActionProject,	  
2012).	  Hur	  stort	  själva	  energilagringssystemet	  är	  har	  inte	  hittats.	  Hall	  &	  Bain	  (2008)	  menar	  att	  en	  
litiumjonbatterianläggning	  på	  10x10x10	  meter	  kan	  lagra	  ca	  400	  MWh,	  vilket	  motsvarar	  en	  
energitäthet	  på	  400	  kWh/m3.	  

Även	  i	  Sverige	  finns	  en	  anläggning	  där	  litiumjonbatterier	  används	  för	  att	  lagra	  energi	  till	  elnätet.	  
Anläggningen	  invigdes	  i	  december	  2011	  i	  Falköping,	  och	  drivs	  av	  Falbygdens	  Energi.	  Den	  består	  av	  20	  
litiumjonbatterier	  som	  tillsammans	  kan	  ge	  75	  kW	  under	  1	  timme	  (ABB,	  2014).	  Syftet	  är	  att	  jämna	  ut	  
effekttoppar	  eftersom	  stor	  andel	  vindkraft	  används	  i	  området.	  

För	  att	  utveckla	  litiumjonbatterierna	  för	  långvarig	  energilagring	  i	  framtiden	  bör	  säkerheten	  runt	  
batterierna	  förbättras,	  tillverkningsprocessens	  koldioxidutsläpp	  minskas	  och	  tillgången	  på	  litium	  
säkras.	  	  Även	  tillgången	  och	  utvinningen	  av	  kobolt	  kan	  påverka	  användningen	  av	  litiumjonbatterier	  
(Armand	  &	  Tarascon,	  2008).	  Dessutom	  är	  batterierna	  i	  dagsläget	  stora	  och	  dyra	  (Beaudin,	  et	  al.,	  
2010),	  men	  biltillverkaren	  Tesla	  Motors	  menar	  att	  de	  kan	  få	  ned	  priset	  till	  200	  dollar/kWh	  till	  år	  2020	  
(Fisher,	  2013).	  Detta	  är	  enligt	  Larsson	  &	  Ståhl	  (2012)	  priset	  som	  krävs	  för	  tillämpningar	  i	  
fordonsbranschen,	  medan	  ännu	  lägre	  priser	  krävs	  för	  elnätstillämpningar.	  

3.4.4	  Flödesbatterier	  
Flödesbatterier	  är	  inte	  uppbyggda	  på	  exakt	  samma	  sätt	  som	  vanliga	  batterier.	  Flödesbatterier	  består	  
av	  två	  separata	  tankar	  innehållande	  två	  elektrolyter,	  vilket	  skapar	  två	  halv-‐celler.	  Elektrolyterna	  
cirkulerar	  i	  två	  kretsar	  som	  passerar	  ett	  gemensamt	  membran.	  Membranet	  släpper	  igenom	  
vätejoner,	  vilka	  deltar	  i	  en	  redox-‐reaktion	  som	  ger	  upphov	  till	  en	  ström.	  	  (Leadbetter	  &	  Swan,	  2012)	  

Det	  finns	  olika	  typer	  av	  flödesbatterier,	  men	  de	  generella	  fördelarna	  är	  att	  självurladdningen	  blir	  
väldigt	  liten	  och	  att	  urladdningsnivån	  inte	  påverkar	  spänningen	  (Chen,	  et	  al.,	  2009).	  Dessutom	  
påverkar	  inte	  lagringskapaciteten	  effektkapaciteten	  (Chen,	  et	  al.,	  2009;	  Leadbetter	  &	  Swan,	  2012).	  
Detta	  betyder	  att	  man	  kan	  öka	  tankstorleken	  och	  få	  ökad	  energilagringskapacitet	  utan	  att	  påverka	  
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effektkapaciteten,	  eller	  att	  man	  kan	  öka	  arean	  av	  membranet	  och	  få	  ökad	  effektkapacitet	  utan	  att	  
påverka	  lagringskapaciteten	  (Armand	  &	  Tarascon,	  2008;	  Leadbetter	  &	  Swan,	  2012).	  Det	  finns	  flera	  
typer	  av	  flödesbatterier,	  men	  en	  uppskattad	  kostnad	  ligger	  mellan	  150	  och	  1000	  dollar	  per	  kWh	  
(Chen,	  et	  al.,	  2009).	  	  

En	  typ	  av	  flödesbatterier	  är	  vanadin	  redox-‐batterier.	  Dessa	  har	  nackdelen	  att	  
omgivningstemperaturen	  måste	  ligga	  mellan	  10	  och	  35	  grader,	  vilket	  begränsar	  
användningsområdena	  (Leadbetter	  &	  Swan,	  2012).	  Temperaturintervallet	  kan	  påverkas	  med	  hjälp	  av	  
olika	  typer	  av	  membran	  	  (Leadbetter	  &	  Swan,	  2012).	  Energitätheten	  för	  vanadin	  redox-‐batterier	  är	  
cirka	  10-‐30	  Wh/kg	  (Chen,	  et	  al.,	  2009).	  Japan	  har	  installerat	  denna	  typ	  av	  batterier	  med	  en	  total	  
effekt	  på	  500	  kW,	  en	  total	  lagringskapacitet	  på	  5	  MWh	  och	  en	  verkningsgrad	  på	  cirka	  85	  procent	  
(Gao,	  et	  al.,	  2014).	  Detta	  är	  en	  teknik	  som	  enligt	  Larsson	  &	  Ståhl	  (2012)	  varken	  ger	  utsläpp	  eller	  
bidrar	  till	  farliga	  restmaterial	  för	  deponi,	  medan	  Chen	  et	  al.	  (2009)	  menar	  att	  batterierna	  ger	  upphov	  
till	  giftiga	  restprodukter.	  	  

En	  annan	  typ	  av	  flödesbatterier	  är	  zinkbromidbatterier.	  Zinkbromid	  är	  en	  biprodukt	  från	  skaldjur,	  
vilket	  gör	  att	  det	  finns	  mycket	  råmaterial	  (Larsson	  &	  Ståhl,	  2012).	  De	  har	  cirka	  75	  procents	  
verkningsgrad,	  klarar	  cirka	  2000	  laddning-‐/urladdningscykler	  och	  har	  en	  energitäthet	  på	  mellan	  30-‐50	  
Wh/kg	  (Chen,	  et	  al.,	  2009)	  och	  75-‐85	  Wh/kg	  (Beaudin,	  et	  al.,	  2010).	  Detta	  gör	  dem	  lämpliga	  till	  
småskalig	  långtidslagring,	  och	  enligt	  studier	  där	  bland	  annat	  flödesbatterier,	  svänghjul,	  
pumpkraftverk,	  tryckluft	  och	  SMES	  jämförs	  ger	  flödesbatterier	  lägst	  kostnad	  (Beaudin,	  et	  al.,	  2010).	  
Företaget	  Premium	  Power	  utvecklar	  en	  produkt,	  HomeFlow,	  som	  är	  tänkt	  för	  hemmabruk	  
tillsammans	  med	  någon	  intermittent	  energikälla	  (Larsson	  &	  Ståhl,	  2012).	  Denna	  ska	  kunna	  lagra	  30	  
kWh	  samt	  klara	  ett	  effektuttag	  på	  10	  kW,	  och	  kommer	  kosta	  7500	  dollar	  (Larsson	  &	  Ståhl,	  2012).	  
Premium	  Power	  utvecklar	  även	  andra	  produkter	  baserade	  på	  flödesbatterier,	  och	  de	  menar	  att	  
kostnaden	  för	  deras	  batterier	  är	  mellan	  250	  och	  350	  dollar/kWh	  (Kanellos,	  2010).	  

3.5	  Supraledande	  energilagring	  
Supraledande	  energilagring,	  eller	  ”superconducting	  magnetic	  energy	  storage”	  (SMES),	  är	  en	  metod	  
där	  energi	  lagras	  i	  magnetfältet	  som	  uppstår	  till	  följd	  av	  en	  likström	  som	  flödar	  genom	  en	  
supraledande	  spole	  (Beaudin,	  et	  al.,	  2010).	  Verkningsgraden	  är	  i	  princip	  100	  procent,	  eftersom	  en	  
supraledande	  spole	  knappt	  medför	  något	  motstånd	  (Hall	  &	  Bain,	  2008).	  Energitätheten	  är	  låg,	  ca	  0,5-‐
5	  Wh/kg	  och	  effekttätheten	  hög,	  500-‐2000	  W/kg	  (Chen,	  et	  al.,	  2009).	  I	  dagsläget	  ligger	  priset	  på	  
1000-‐10	  000	  dollar/kWh	  (Chen,	  et	  al.,	  2009).	  I	  USA	  finns	  SMES-‐enheter	  som	  kan	  generera	  cirka	  50	  
MW,	  främst	  med	  syfte	  att	  förbättra	  elkvalitéten.	  De	  är	  baserade	  på	  niob	  och	  titan,	  och	  arbetar	  vid	  
minus	  269	  grader	  (Hall	  &	  Bain,	  2008).	  Detta	  är	  lågtemperatur-‐teknologi,	  som	  kyls	  med	  hjälp	  av	  
flytande	  helium	  (Molina,	  2012).	  Det	  finns	  också	  SMES	  som	  fungerar	  vid	  högre	  temperaturer,	  cirka	  
minus	  253	  grader,	  och	  som	  kyls	  med	  flytande	  kväve	  (Molina,	  2012).	  Högre	  temperatur	  medför	  lägre	  
kostnader,	  men	  ger	  flera	  andra	  utmaningar.	  	  Bland	  annat	  är	  dessa	  ledare	  oftast	  gryniga,	  vilket	  
begränsar	  strömmen.	  Ett	  realistiskt	  mål	  är	  enligt	  Hall	  &	  Bain	  (2008)	  att	  år	  2050	  kunna	  tillverka	  
högtemperatur-‐supraledare	  med	  verkningsgrad	  på	  99	  procent	  och	  en	  effekt	  på	  100	  MW.	  Hur	  stor	  
energimängd	  denna	  skulle	  kunna	  lagra	  har	  inte	  hittats.	  

Spolen	  kan	  påverka	  omgivningen	  genom	  att	  ge	  upphov	  till	  ett	  starkt	  magnetfält	  i	  det	  närliggande	  
området.	  Närmast	  spolen	  kan	  styrkan	  vara	  upp	  till	  0,08	  T,	  och	  0,1	  mT	  cirka	  2800	  meter	  från	  ledaren	  
(Winer	  &	  Little,	  1981	  (senaste	  version	  2003)).	  Påverkan	  från	  små	  magnetfält	  på	  människor	  är	  
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fortfarande	  inte	  helt	  klarlagd,	  men	  i	  Sverige	  har	  Strålsäkerhetsmyndigheten	  satt	  ett	  gränsvärde	  på	  
100	  µT	  som	  referensvärde	  (Strålsäkerhetsmydigheten,	  2013).	  Även	  elektriska	  apparater,	  till	  exempel	  
pacemakers,	  påverkas	  vid	  1	  mT	  (Winer	  &	  Little,	  1981	  (senaste	  version	  2003)).	  Detta	  bör	  tas	  i	  åtanke	  
vid	  dimensionering	  och	  planering	  av	  anläggningarna.	  

3.6	  Vätgaslagring	  
Dagens	  samhälle	  är	  i	  stor	  utsträckning	  uppbyggt	  på	  energisystem	  bundet	  till	  olja,	  bensin	  och	  
naturgas.	  Alla	  är	  exempel	  på	  bränslen	  med	  hög	  energitäthet	  och	  lämpar	  sig	  därför	  bra	  som	  lager	  men	  
har	  en	  betydande	  nackdel	  i	  att	  växthusgaser	  och	  försurningsgaser	  bildas	  vid	  förbränning.	  	  Väte	  är	  ett	  
bränsle	  med	  liknande	  egenskaper,	  men	  med	  fördelen	  att	  endast	  vatten	  bildas	  vid	  förbränning.	  Att	  
använda	  väte	  som	  bränsle	  och	  lagringsmedium	  skulle	  därför	  kunna	  bespara	  samhället	  kostnaderna	  
för	  att	  bygga	  om	  stora	  delar	  av	  energisystemen	  samtidigt	  som	  utsläppen	  av	  miljögiftiga	  gaser	  
reduceras	  (Wettermark	  &	  Raldow,	  1983).	  Överskottsel	  från	  elnätet	  kan	  då	  användas	  för	  att	  tillverka	  
vätgas	  som	  senare	  kan	  förbrännas	  och	  generera	  el	  vid	  behov	  (Alpman,	  2010).	  

3.6.1	  Väteframställning	  
Det	  första	  steget	  i	  vätgaslagring	  är	  att	  framställa	  
vätet.	  Det	  kan	  göras	  på	  flera	  sätt	  som	  är	  
förenade	  med	  olika	  kostnader	  och	  restprodukter.	  
Väte	  kan	  på	  ett	  förhållandevis	  billigt	  sätt	  
framställas	  med	  naturgas	  och	  lätta	  kolväten.	  
Slutprodukterna	  vid	  framställningen	  blir	  vätgas	  
och	  koldioxid	  där	  det	  går	  att	  rena	  bort	  
koldioxiden	  (Wettermark	  &	  Raldow,	  1983).	  Dock	  
kvarstår	  problemet	  med	  hur	  den	  separerade	  
koldioxiden	  ska	  hanteras.	  

Väte	  kan	  också	  framställas	  genom	  att	  vatten	  
sönderdelas	  med	  hjälp	  av	  elektricitet,	  vilket	  visas	  i	  
figur	  4.	  Processen	  kallas	  elektrolys	  och	  är	  en	  väl	  
beprövad	  metod.	  Vatten	  i	  en	  cell	  blandas	  med	  en	  elektrolyt	  i	  syfte	  att	  öka	  vattnets	  elektriska	  
ledningsförmåga.	  Därefter	  tillförs	  likström	  till	  cellen	  via	  två	  elektroder.	  Kemiska	  reaktioner	  sker	  vid	  
elektroderna	  där	  slutprodukterna	  blir	  syrgas	  och	  vätgas.	  Gaserna	  samlas	  upp	  i	  kärl	  och	  lagras.	  I	  
verkligheten	  är	  elektrolysceller	  komplext	  byggda	  för	  att	  framställningen	  ska	  ske	  till	  minsta	  möjliga	  
kostnad.	  Fördelar	  med	  elektrolysceller	  är	  att	  det	  inte	  finns	  några	  rörliga	  delar,	  de	  är	  pålitliga	  och	  de	  
behöver	  underhållas	  ytterst	  lite	  (Wettermark	  &	  Raldow,	  1983).	  Dock	  är	  vätgasframställning	  genom	  
elektrolys	  dyrt,	  där	  den	  störst	  bidragande	  faktorn	  är	  energiåtgången	  (Cicconardi,	  et	  al.,	  1993).	  
Energikostnaden	  kan	  emellertid	  reduceras	  om	  billig	  överskottsel	  kan	  användas	  (Cicconardi,	  et	  al.,	  
1993).	  För	  att	  vätgas	  ska	  kunna	  användas	  kommersiellt	  som	  energilagringsmedium	  behöver	  
framställningen	  bli	  billigare	  (Rand	  &	  Dell,	  2005).	  

3.6.2	  Bränsleceller	  
I	  en	  bränslecell	  används	  bränsle	  för	  att	  producera	  elektricitet.	  Bränslet	  kan	  vara	  kol,	  kolväten,	  
alkoholer,	  aldehyder,	  koldioxid	  eller	  vätgas	  (Wettermark	  &	  Raldow,	  1983).	  Cellen	  har	  två	  elektroder	  
till	  vilka	  bränsle	  och	  oxidationsmedel	  tillförs.	  Bränslet	  omvandlas	  till	  elektricitet	  när	  det	  oxideras	  med	  
en	  katalysator.	  Bränslecellen	  har	  mycket	  gemensamt	  med	  batterier,	  men	  skiljer	  sig	  i	  att	  bränsle	  och	  

Figur	  4.	  Elektrolys	  av	  vatten	  med	  kemiska	  reaktioner	  
utskrivna	  vid	  positiv	  och	  negativ	  elektrod.	  
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oxidationsmedel	  tillförs	  utifrån	  i	  bränslecellen	  medan	  de	  båda	  finns	  lagrade	  i	  batteriets	  elektroder	  
(Wettermark	  &	  Raldow,	  1983).	  Principen	  visas	  i	  figur	  5,	  då	  med	  vätgas	  som	  bränsle.	  Bränsleceller	  som	  
använder	  vätgas	  som	  bränsle	  har	  en	  uppskattad	  kostnad	  på	  6-‐20	  dollar/kWh,	  men	  kostnader	  för	  
framställning	  och	  förvaring	  av	  vätet	  tillkommer	  (Chen,	  et	  al.,	  2009).	  Denna	  kostnad	  kan	  variera	  
mycket	  beroende	  på	  vilken	  teknik	  som	  används,	  men	  är	  i	  dagsläget	  hög	  om	  elektrolys	  används.	  

3.6.3	  Vätgas	  i	  ett	  lagringssystem	  
Bränsleceller	  med	  vätgas	  som	  bränsle	  använder	  vätgas	  och	  syrgas	  för	  att	  generera	  elektricitet,	  se	  
figur	  5.	  När	  vätgas	  förbränns	  är	  slutprodukten	  som	  bildas	  vatten.	  Vätgas	  kan	  därför	  anses	  miljövänligt	  
vid	  förbränning.	  Systemet	  består	  av	  tre	  delar	  där	  den	  första	  är	  en	  elektrolysdel,	  den	  andra	  själva	  
vätgaslagret	  och	  den	  tredje	  en	  bränslecell.	  Vätebränslecellens	  fördelar	  är	  att	  energidensiteten	  är	  hög,	  
cirka	  600-‐1200	  Wh/kg,	  de	  kan	  lätt	  anpassas	  till	  olika	  storlekar	  på	  system	  (från	  kW	  till	  flera	  MW)	  och	  
de	  kan	  anses	  miljövänliga	  (Chen,	  et	  al.,	  2009).	  Nackdelar	  är	  att	  de	  fortfarande	  är	  dyra	  och	  de	  har	  låg	  
totalt	  verkningsgrad,	  cirka	  20-‐50	  procent	  (Chen,	  et	  al.,	  2009).	  

Problem	  med	  vätgas	  som	  bränsle	  är	  kraven	  
som	  ställs	  på	  de	  tankar	  och	  behållare	  
vätgasen	  ska	  förvaras	  i.	  Vätet	  kan	  förvaras	  i	  
gasform	  under	  väldigt	  höga	  tryck,	  cirka	  700	  
till	  1000	  bar,	  eller	  i	  flytande	  form	  vid	  
temperaturer	  under	  minus	  253	  grader	  (Gao,	  
et	  al.,	  2014).	  För	  att	  i	  flytande	  form	  lagra	  väte	  
och	  syre	  framställt	  vid	  30	  bar,	  krävs	  9,2–10,3	  
kWh/kg	  respektive	  0,5–0,75	  kWh/kg	  
(Cicconardi,	  et	  al.,	  1993).	  Gasformig	  lagring	  
av	  väte	  och	  syre	  producerad	  vid	  samma	  
tryckförhållande	  som	  ovan	  kräver	  1-‐1,2	  
kWh/kg	  respektive	  0,06-‐0,075	  kWh/kg	  
(Cicconardi,	  et	  al.,	  1993).	  	  

Då	  kylning	  av	  gasen	  kräver	  mycket	  energi	  sänks	  vätgaslagrets	  totala	  verkningsgrad	  (Cicconardi,	  et	  al.,	  
1993),	  och	  ett	  högt	  tryck	  är	  därför	  det	  bästa	  alternativet	  i	  de	  flesta	  fall	  (Gao,	  et	  al.,	  2014).	  Gasformig	  
lagring	  kräver	  cirka	  fyra	  gånger	  större	  lagringsutrymme	  än	  vätskeformig	  lagring,	  men	  då	  det	  ger	  en	  
högre	  total	  verkningsgrad	  och	  är	  att	  föredra	  om	  naturliga	  lagringsreservoarer,	  till	  exempel	  
saltgrottor,	  finns	  tillgängligt	  (Cicconardi,	  et	  al.,	  1993).	  

3.6.4	  Användningsområden	  för	  vätgas	  och	  bränsleceller	  
I	  Tyskland	  finns	  anläggningar	  där	  överskottsel	  omvandlas	  till	  vätgas,	  som	  tillsammans	  med	  koldioxid	  
omvandlas	  till	  metan	  (Alpman,	  2014).	  Vätgasen	  produceras	  genom	  elektrolys.	  Intresset	  för	  denna	  typ	  
av	  anläggning	  finns	  även	  i	  Sverige,	  och	  ett	  projekt	  för	  att	  hitta	  en	  lämplig	  plats	  har	  påbörjats	  (Alpman,	  
2014).	  
	  
Vätgas	  kan	  användas	  för	  energilagring	  till	  elnätet,	  men	  är	  också	  lämpligt	  att	  använda	  till	  fordon.	  Den	  
19	  maj	  2014	  presenterades	  enligt	  Ny	  Teknik	  en	  plan	  för	  ett	  nytt	  nät	  av	  vätgasmackar	  i	  Sverige	  (Pröckl,	  
2014a).	  Planen	  är	  utformad	  av	  ett	  30-‐tal	  företag,	  högskolor	  och	  regioner,	  samt	  Vätgas	  Sverige,	  
Trafikverket	  och	  Vinnova.	  Planen	  är	  inte	  antagen	  som	  Sveriges	  nationella	  plan,	  men	  några	  mackar	  

Figur	  5.	  Principen	  för	  bränsleceller	  med	  vätgas	  som	  bränsle.	  
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Energitäthet Effekttäthet Verkningsgrad Fördelar Nackdelar Kostnad

Tryckluftslager	  
(CAES)

3,7	  kWh/m³ ** hej60	  % Energi	  kan	  lagras	  storskaligt	  och	  
under	  lång	  tid,	  kan	  eventuellt	  
utveckla	  AA-‐CAES,	  förhållandevis	  
billig	  lagringsteknik

Rikliga	  mängder	  naturgas	  används	  i	  
konventionella	  anläggningar,	  
svårigheter	  att	  hitta	  naturliga	  
reservoarer

2-‐50	  dollar/kWh

Pumpkraftverk 1	  Wh/kg ** 70-‐80	  % Energi	  går	  att	  laga	  storskaligt	  och	  
under	  lång	  tid,	  mogen	  teknik,	  finns	  
möjlighet	  att	  utveckla	  underjordiska	  
pumpkraftverk,	  förhållandevis	  billig	  
lagringsteknik

Kräver	  specifika	  förutsättningar	  i	  
landskapet,	  lämpliga	  områden	  ligger	  
ofta	  långt	  från	  befintligt	  elnät	  och	  på	  
platser	  av	  högt	  naturvärde

5-‐100	  dollar/kWh

Svänghjul 15-‐25	  Wh/kg 400-‐1500	  W/kg 90-‐95	  % Kan	  generera	  hög	  effekt,	  kort	  
svarstid,	  klarar	  många	  laddningscykler

Låg	  energitäthet,	  självurladdning,	  
komplexa	  system

1000-‐5000	  dollar/kWh

Blybatterier 30-‐50	  Wh/kg 75-‐300	  W/kg 70-‐90	  % Mogen	  teknik,	  stabila Realtivt	  kort	  livslängd,	  vissa	  giftiga	  
ämnen,	  klarar	  ej	  låga	  temperaturer

200-‐400	  dollar/kWh

NaS-‐batterier 150-‐250	  Wh/kg 30	  W/kg	  (potentiellt	  150-‐230	  W/kg) 75-‐90	  % Hög	  effekt-‐	  och	  energidensistet,	  hög	  
verkningsgrad

Kräver	  temperatur	  på	  300	  grader 300-‐500	  dollar/kWh

Litiumjonbatterier 180-‐200	  Wh/kg 150-‐315	  W/kg nära	  100	  % Hög	  verkningsgrad,	  hög	  energi-‐	  och	  
effekttäthet

Hög	  kostnad	  i	  dagsläget 600-‐2500	  dollar/kWh	  
(eventuellt	  lägre)

Flowbatterier 10-‐50	  Wh/kg * 75-‐85	  % Låg	  självurladdning,	  finns	  många	  
varianter

Temperaturberoende 150-‐1000	  dollar/kWh

Supraledande	  
energilagring	  
(SMES)

0.5-‐5	  Wh/kg 500-‐2000	  W/kg nära	  100	  % Hög	  effekttäthet,	  kort	  svarstid Kan	  ej	  lagra	  energi	  långa	  tider 1000-‐10	  000	  
dollar/kWh

Bränslecell	  (vätgas) 600-‐1200	  Wh/kg * 20-‐50	  % Kan	  anses	  miljövänligt,	  hög	  
energitäthet,	  kan	  anpassas	  till	  många	  
system

Ställer	  krav	  på	  behållare	  att	  förvara	  
vätet	  i,	  dyrt	  att	  framställa	  vätgas	  
miljövänligt

6-‐20	  dollar/kWh***

kommer	  att	  byggas	  och	  de	  kommande	  bestäms	  senare.	  Enligt	  samma	  artikel	  kan	  en	  bil	  med	  
bränsleceller	  och	  vätgas	  köra	  500	  till	  700	  kilometer	  och	  tankas	  på	  tre	  minuter.	  Priset	  ska	  heller	  inte	  
vara	  högre	  för	  en	  bil	  med	  bränsleceller	  än	  en	  bil	  med	  bensinmotor	  om	  10	  år.	  Vätgasmackar	  finns	  
redan	  i	  Kalifornien	  i	  USA,	  och	  enligt	  Ny	  Teknik	  satsar	  Energimyndigheten	  där	  cirka	  350	  miljoner	  
kronor	  på	  utbyggnad	  av	  nätet	  (Pröckl,	  2014b).	  Enligt	  artikeln	  kan	  en	  vätgasbil	  leasas	  från	  Hyundai	  för	  
en	  engångsavgift	  på	  cirka	  20	  000	  kronor	  samt	  3500	  kr	  per	  månad,	  inklusive	  vätgas.	  

3.8	  Sammanställning	  
En	  sammanställning	  av	  metoderna	  som	  analyserats	  ges	  i	  tabell	  1.	  Fördelar,	  nackdelar	  samt	  energi-‐	  
och	  effekttäthet	  visas.	  

Tabell	  1.	  Sammanställning	  över	  energilagringmetoderna	  och	  deras	  egenskaper.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  
*Dessa	  värden	  har	  ej	  hittats.	  	  
**Dessa	  värden	  anses	  inte	  relevanta	  i	  jämförelsen.	  	  
***Priset	  avser	  endast	  bränslecellen,	  kostnad	  för	  förvaring	  och	  framställning	  av	  vätgasen	  tillkommer.	  
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4.	  Diskussion	  
Energilagringsmetoderna	  som	  tagits	  upp	  i	  denna	  rapport	  har	  varierande	  egenskaper	  och	  
utvecklingsmöjligheter.	  Beroende	  på	  var	  anläggningsplatsen	  ligger	  och	  vilka	  förutsättningar	  som	  finns	  
passar	  metoderna	  olika	  bra.	  Även	  syftet	  för	  lagringen	  påverkar	  vilken	  teknik	  som	  bör	  användas.	  

4.1	  Storskalig	  energilagring	  
Pumpkraftverk	  är	  en	  mogen	  metod	  för	  storskalig	  energilagring	  och	  är	  med	  följd	  av	  detta	  en	  väl	  
utvecklad	  teknik.	  Utvecklingsmöjligheterna	  för	  pumpkraftverk	  är	  i	  första	  hand	  olika	  sätt	  att	  komma	  
runt	  den	  konventionella	  teknikens	  beroende	  av	  naturliga	  höjdskillnader	  och	  stora	  vattenmängder.	  	  

Ett	  sätt	  att	  göra	  detta	  är	  att	  bygga	  underjordiska	  pumpkraftverk.	  Därmed	  ökar	  valfriheten	  för	  
pumpkraftverkens	  byggplats	  och	  de	  kan	  därför	  konstrueras	  i	  anslutning	  till	  kraftverket	  eller	  
samhället.	  Det	  minskar	  miljöpåverkan	  samt	  kostnaden	  som	  uppstår	  då	  långa	  elledningar	  måste	  dras	  
från	  elnät	  till	  lagringsanläggning.	  Däremot	  blir	  tekniken	  dyr	  om	  inga	  naturliga	  reservoarer	  finns	  
tillgängliga.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  underjordiska	  reservoarer	  planeras	  noga,	  eftersom	  det	  finns	  risk	  
att	  det	  lokala	  grundvattnet	  påverkas.	  

Att	  använda	  avloppsvatten	  i	  pumpkraftverk	  skulle	  vara	  fördelaktigt	  på	  platser	  där	  vattentillgången	  är	  
begränsad.	  Faktumet	  att	  platser	  som	  kräver	  energilagring	  och	  vattenrening	  ofta	  sammanfaller	  är	  
ännu	  en	  fördel	  som	  talar	  för	  idén.	  En	  utveckling	  på	  detta	  skulle	  vara	  att	  kombinera	  användningen	  av	  
avloppsvatten	  med	  underjordiska	  pumpkraftverk.	  På	  så	  sätt	  skulle	  miljöpåverkan	  minimeras	  då	  
vattnet	  som	  används	  inte	  ingår	  i	  något	  ekosystem,	  inga	  långa	  elledningar	  behöver	  dras	  och	  schaktet	  
eller	  den	  underjordiska	  reservoaren	  är	  i	  princip	  det	  enda	  ingreppet	  i	  ekosystemet.	  

KEMA:s	  förslag	  om	  en	  energiö	  är	  ytterligare	  en	  variant	  av	  pumpkraft	  som	  inte	  kräver	  höjdskillnad	  
ovan	  jord.	  Ön	  skulle	  täcka	  en	  stor	  yta	  av	  havsbotten	  vilket	  påverkar	  djur-‐	  och	  växtliv.	  Det	  är	  viktigt	  att	  
undersöka	  och	  uppskatta	  hur	  stora	  effekterna	  blir	  innan	  anläggningen	  byggs.	  Dock	  kräver	  även	  en	  
vindkraftpark	  utan	  ansluten	  lagringsanläggning	  ett	  ingrepp	  i	  havsmiljön.	  Den	  totala	  miljöpåverkan	  
kan	  därför	  vara	  mindre	  om	  lagringsanläggningen	  byggs	  i	  anslutning	  till	  kraftparken,	  jämfört	  med	  att	  
bygga	  en	  kraftpark	  i	  havet	  och	  en	  skild	  lagringsanläggning	  i	  en	  annan	  miljö.	  Om	  anläggningen	  kan	  
byggas	  på	  en	  plats	  i	  havet	  där	  påverkan	  på	  ekosystemen	  inte	  blir	  allt	  för	  omfattande,	  kan	  denna	  typ	  
av	  energilagring	  ha	  potential.	  	  

Tryckluftslagring	  är	  i	  sin	  konventionella	  form	  långt	  i	  från	  koldioxidneutral	  vilket	  är	  teknikens	  största	  
nackdel.	  Att	  använda	  tryckluftslagring	  kan	  endast	  anses	  hållbart	  om	  behovet	  av	  naturgas	  kan	  byggas	  
bort.	  AA-‐CAES	  är	  en	  variant	  av	  trycklufttekniken	  som	  gör	  just	  detta.	  Dock	  ställs	  helt	  nya	  krav	  på	  
anläggningens	  komponenter	  vilket	  gör	  att	  tekniken	  behöver	  utvecklas	  mycket	  innan	  den	  fungerar.	  
Lagringsmetoden	  skulle	  bli	  koldioxidneutral	  om	  den	  lyckas,	  samtidigt	  som	  den	  behåller	  sina	  
egenskaper	  att	  kunna	  lagra	  energi	  storskaligt	  och	  under	  lång	  tid.	  Kombinationen	  av	  dessa	  egenskaper	  
skulle	  kunna	  göra	  att	  AA-‐CAES	  blir	  ett	  konkurrenskraftigt	  alternativ	  i	  fall	  där	  lämplig	  plats	  för	  
anläggning	  finns	  och	  syftet	  är	  att	  lagra	  energi	  storskaligt	  under	  relativt	  långa	  tidsintervall.	  

4.2	  Småskalig	  energilagring	  nära	  konsumenterna	  	  
Det	  kan	  vara	  svårt	  att	  hitta	  bra	  metoder	  för	  att	  lagra	  stora	  mängder	  energi,	  och	  kan	  därför	  bli	  
lämpligt	  med	  mindre	  anläggningar.	  Till	  exempel	  skulle	  lagringen	  kunna	  ske	  hos	  konsumenterna,	  vilket	  
skulle	  göra	  att	  varje	  anläggnings	  kapacitet	  inte	  behöver	  vara	  lika	  stor.	  En	  annan	  fördel	  med	  detta	  är	  
att	  energin	  lagras	  nära	  platsen	  där	  den	  ska	  konsumeras.	  Om	  lagringsenheten	  placeras	  långt	  ifrån	  
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konsumenten	  uppstår	  förluster	  vid	  transporten	  till	  konsumenten.	  Anläggningen	  behöver	  då	  ha	  
kapacitet	  att	  lagra	  även	  förlustenergin.	  Genom	  att	  i	  stället	  lagra	  energin	  hos	  konsumenterna	  blir	  
förlusterna	  efter	  lagringen	  mindre,	  och	  därmed	  minskar	  även	  det	  totala	  lagringsbehovet.	  	  

För	  att	  lagra	  energi	  i	  mindre	  anläggningar	  lämpar	  sig	  vissa	  typer	  av	  batterier.	  Blybatterier	  är	  en	  
mogen	  teknik,	  och	  finns	  redan	  i	  bland	  annat	  USA.	  Nackdelen	  är	  att	  de	  kräver	  mycket	  underhåll,	  de	  
klarar	  inte	  av	  låga	  temperaturer	  och	  de	  har	  relativt	  kort	  livslängd.	  NaS-‐batterier	  finns	  också	  i	  
kommersiella	  anläggningar,	  och	  har	  väldigt	  många	  fördelar.	  Den	  stora	  nackdelen	  är	  den	  höga	  
temperatur	  som	  krävs,	  vilket	  fortfarande	  begränsar	  effektiviteten.	  	  

Litiumjonbatterier	  har	  många	  av	  de	  egenskaper	  som	  krävs	  för	  att	  lagra	  energi	  effektivt,	  och	  skulle	  
kunna	  lämpa	  sig	  för	  lagring	  hos	  konsumenterna.	  Nackdelen	  är	  dock	  det	  höga	  priset,	  som	  behöver	  
sänkas.	  I	  och	  med	  att	  nya	  materialkombinationer	  används	  och	  effektivare	  metoder	  för	  att	  tillverka	  
batterierna	  utvecklas	  kommer	  detta	  troligtvis	  att	  ske.	  Litiumjonbatterier	  skulle	  därför	  kunna	  
användas	  till	  energilagring	  i	  större	  utsträckning	  än	  i	  dagsläget.	  De	  många	  tillämpningarna	  för	  
litiumjonbatterier	  gör	  också	  att	  utvecklingen	  går	  fort,	  och	  efterfrågan	  på	  batterier	  i	  framför	  allt	  
fordonsbranschen	  är	  en	  stark	  drivkraft.	  

Batterier	  innehåller	  många	  ämnen	  som	  inte	  bör	  släppas	  ut	  i	  naturen.	  Vissa	  kan	  ha	  toxiska	  effekter	  på	  
miljön	  och	  på	  människor.	  De	  allra	  flesta	  batterier	  kan	  idag	  återvinnas,	  och	  i	  EU	  finns	  miljöregler	  och	  
allt	  fler	  krav	  ställs	  på	  minskad	  miljöpåverkan.	  Dock	  gäller	  detta	  inte	  i	  hela	  världen,	  och	  återvinning	  är	  
inte	  alltid	  självklart.	  När	  stora	  anläggningar	  byggs	  är	  det	  viktigt	  att	  ha	  en	  plan	  för	  hur	  underhållet	  ska	  
ske	  och	  hur	  anläggningen	  ska	  tas	  om	  hand	  när	  den	  tas	  ur	  drift.	  För	  batterier	  finns	  stora	  möjligheter	  
att	  samla	  in	  och	  återanvända	  de	  material	  som	  inte	  bör	  komma	  ut	  i	  naturen,	  vilket	  bör	  kunna	  minska	  
både	  kostnader	  och	  effekter	  på	  miljön.	  Det	  är	  också	  bra	  med	  återvinning	  för	  att	  minska	  behovet	  av	  
att	  nyutvinna	  metaller	  och	  övrigt	  material.	  

4.3	  Bränsleceller	  och	  vätgas	  
Bränsleceller	  med	  vätgas	  som	  bränsle	  kan	  bli	  lämpligt	  för	  långtidslagring	  i	  framtiden,	  om	  kostnaden	  
går	  ned,	  verkningsgraden	  blir	  bättre	  och	  förvaringen	  av	  vätgasen	  blir	  enklare.	  Vätgasen	  är	  miljövänlig	  
och	  klimatneutral	  under	  förutsättningen	  att	  den	  produceras	  via	  elektrolys	  med	  el	  från	  förnybara	  
energikällor.	  Processen	  kräver	  stora	  mängder	  energi	  eftersom	  förlusterna	  är	  stora.	  Däremot	  har	  
bränslecellerna	  högre	  verkningsgrad,	  vilket	  kan	  kompensera	  för	  förlusterna	  vid	  elektrolysen.	  	  

Det	  finns	  goda	  förutsättningar	  för	  att	  vätgas	  och	  bränsleceller	  ska	  utvecklas	  och	  användas	  i	  större	  
utsträckning.	  Som	  tidigare	  nämnt	  investeras	  mycket	  i	  att	  bygga	  ut	  nätet	  för	  vätgasen,	  och	  fler	  
vätgasmackar	  planeras.	  Något	  som	  talar	  för	  utveckling	  av	  vätgaslagring	  är	  möjligheten	  till	  snabb	  
tankning	  av	  bilar,	  som	  ger	  vätgasen	  en	  fördel	  mot	  litiumjonbatterierna.	  

4.4	  Fortsatt	  utveckling	  
Tekniken	  för	  att	  lagra	  energi	  finns,	  men	  begränsas	  till	  stor	  del	  av	  kostnaderna.	  För	  att	  
lagringsmetoderna	  ska	  slå	  igenom	  krävs	  antingen	  att	  kostnaden	  blir	  lägre	  eller	  att	  betalningsviljan	  
höjs	  genom	  politiska	  incitament.	  

Pumpkraftverk	  är	  som	  tidigare	  nämnt	  en	  väl	  etablerad	  teknik,	  och	  är	  därför	  nästintill	  tekniskt	  
optimerad.	  Större	  utvecklingsmöjligheter	  finns	  därför	  i	  första	  hand	  för	  nyare	  tekniker,	  så	  som	  
litiumjonbatterier	  och	  vätgaslagring.	  
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I	  dagsläget	  bedrivs	  mycket	  forskning	  på	  energilagring	  inom	  fordonsbranschen	  eftersom	  denna	  har	  ett	  
starkt	  beroende	  av	  fossila	  bränslen.	  Detta	  gör	  att	  mycket	  resurser	  läggs	  ned	  på	  att	  hitta	  tekniker	  som	  
är	  lämpliga	  för	  fordon,	  och	  det	  kan	  därför	  anses	  troligt	  att	  dessa	  metoder	  kommer	  sjunka	  i	  pris	  och	  
bli	  effektivare.	  

Ingen	  av	  de	  metoder	  som	  behandlats	  i	  denna	  rapport	  kan	  i	  nuläget	  ensam	  bedömas	  klara	  av	  den	  
lagringsefterfrågan	  som	  följer	  av	  den	  stora	  tillväxten	  av	  förnyelsebara	  energikällor.	  Lagring	  behövs,	  
som	  tidigare	  nämnt,	  både	  för	  att	  förbättra	  elkvaliteten	  och	  för	  att	  jämna	  ut	  effekttoppar.	  Det	  är	  
därför	  lämpligt	  att	  använda	  en	  kombination	  av	  lagringstekniker	  med	  olika	  egenskaper.	  
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5.	  Slutsats	  
För	  att	  kunna	  implementera	  större	  andel	  intermittenta	  energikällor	  krävs	  energilagring.	  Metoder	  för	  
att	  göra	  detta	  finns,	  men	  dessa	  behöver	  förbättras	  ytterligare.	  En	  begränsande	  faktor	  är	  
kostnaderna.	  	  

	  I	  dagsläget	  finns	  många	  metoder	  som	  kan	  användas	  för	  att	  lagra	  energi.	  Utvecklingsmöjligheter	  av	  
pumpkraftverk	  och	  tryckluftslager	  är	  begränsade	  jämfört	  med	  andra	  tekniker.	  De	  som	  i	  denna	  
rapport	  bedöms	  ha	  störst	  potential	  i	  framtiden	  är	  litiumjonbatterier	  och	  vätgaslagring.	  Detta	  beror	  
på	  den	  höga	  energitätheten	  samt	  de	  starka	  drivkrafterna	  från	  andra	  branscher,	  framför	  allt	  
fordonsbranschen.	  	  

Författarna	  tror	  också	  att	  energilagring	  i	  mindre	  anläggningar	  kommer	  att	  bli	  vanligare.	  Varje	  hushåll	  
kommer	  kunna	  ha	  en	  egen	  energilagringsenhet,	  vilket	  minskar	  behovet	  av	  storskaliga	  
lagringsanläggningar.	  	  

I	  dagsläget	  finns	  ingen	  metod	  som	  kan	  hantera	  alla	  typer	  av	  energilagring	  på	  egen	  hand,	  dock	  tros	  
litiumjonbatterier	  och	  vätgas	  komma	  att	  ha	  en	  nyckelroll	  i	  framtidens	  energilagring.	  
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