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Abstract 

Renewable energy sources such as wind are now well-established energy sources in many parts of 

the world. Large growth of unpredictable renewable energy generation that is dependent on 

weather makes energy storage an important component in the electrical system. During strong 

winds, a wind turbine may overproduce electricity. This means that the facility produces more 

electricity than can be sold on the electricity market. During other periods with large demand 

winds turbines might not be able to produce at all and electricity prices rise enormously as there 

is a shortage of electricity. The development of large-scale energy storage that can store energy 

when generation is greater than demand is therefore of great importance for the integration of 

many renewable energy sources. Energy storage currently used mainly at national level in order to 

take advantage of the energy that would otherwise go to waste. 

 

Because of the at times extreme volatility of electricity prices it could conceivably be profitable 

for end users such as companies and perhaps even individuals to use energy storage technologies. 

This would mean that the end user buys and stores energy when electricity is cheap and later use 

it when the price of electricity has risen and thereby make savings in money spent on electricity. 

Energy storage applied for end users is treated in this report. 

 

This is a project in sustainable energy technologies where the task is to investigate whether it is 

economically viable for end users in Finland to invest in and use an energy storage facility in 

order to save money. Energy storage with pumped hydro (PHES - Pumped Hydro Energy 

Storage) is identified as the most established and mature technology for large-scale intra-day 

energy storage. It is characterized by high efficiency and relatively low costs. Finland is 

considered to have the geographical requirements for the technology to be used. 
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Possible electricity cost savings and investment costs are examined for various configurations of a 

PHES plants. The result shows that the variation in electricity prices in the Finnish electricity 

market in recent years have not been sufficient for the possible savings to cover the cost of the 

investment 
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Sammanfattning 

Förnybara energikällor som vindkraft och solenergi är numera väletablerade energikällor i stora 

delar av världen. Stor tillväxt av förnybara energikällor vars elproduktion inte kan förutses då den 

är beroende av vädret gör energilagring till en viktig komponent inom elsystem. Under starka 

vindar kan ett vindkraftverk överproducera el. Det innebär att kraftverket producerar mer el än 

vad som går att sälja på elmarknaden och man tvingas ge bort elen. Under andra perioder då det 

nästan inte blåser alls kan elpriserna stiga enormt eftersom det blir brist på el. Utvecklingen av 

storskalig energilagring som kan lagra energi då generationen är större än efterfrågan har därför 

stor betydelse för integrationen av förnybara energikällor i energisystem. Energilagring används i 

nuläget främst på nationell nivå för att ta tillvara på energi som annars hade gått till spillo.  

På grund av de stundtals extrema prisvariationerna för elen kan det även tänkas vara aktuellt att 

applicera dessa energilagringstekniker på slutanvändarnivå som företag och kanske till och med 

privatpersoner. Det skulle innebära att slutanvändaren köper och lagrar energi när elen är billig 

och använder den då elpriset stigit för att göra besparingar. Energilagring för slutanvändaren 

behandlas i denna rapport.  

Detta är ett projekt inom hållbar energiteknik där uppgiften handlar om att utreda om det är 

ekonomiskt lönsamt för slutanvändare i Finland att använda en energilagringsanläggning i syfte 

att spara pengar. Energilagring med pumpad vattenkraft (PHES - Pumped Hydro Energy 

Storage) är den klart mest etablerade och mogna tekniken för storskalig intradaglig energilagring. 

Tekniken har hög effektivitet och jämförelsevis låga kostnader. Finland anses ha de geografiska 

förutsättningarna som krävs för PHES. 

Möjliga elkostnadsbesparingar och investeringskostnaden undersöks för olika konfigurationer av 

PHES anläggningar. Resultatet är att variationerna i elpriser på den finska elmarknaden de senaste 

åren inte har varit tillräckliga för att besparingarna som kan göras ska väga upp för 

investeringskostnaden.  
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Nomenklatur 

Benämning    Tecken  Enhet 

Total investeringskostnad        [Euro, €] 

Annualiserad investeringskostnad         [Euro, €] 

Total investeringskostnad        [Euro, €] 

Kalkylränta      [%] 

PHES anläggningens livslängd    [år] 

Fasta drifts- och underhållskostnader          [%] 

Turbinkapacitet       [MW] 

Pumpkapacitet       [MW] 

Lagringskapacitet       [MWh] 

Specifik investeringskostnad turbin       [€/MW] 

Specifik investeringskostnad pump       [€/MW] 

Specifik investeringskostnad lagring       [€/GWh] 

Marginalproduktionskostnaden för PHES anläggning        [€/MWh] 

Marginalproduktionskostnaden för turbiner     [€/MWh] 

Marginalproduktionskostnaden för pumpar     [€/MWh] 

Elpris då el köps för att lagras       [€/MWh] 

Verkningsgrad för turbiner      [-] 

Verkningsgrad för pumpar      [-] 

Nödvändig prisskillnad för drift     [€/MWh] 

Medelelpris över given tidsperiod    [€/MWh] 

Elpriset då lagrad energi används       [€/MWh]  

Kostnadskonstant     [€/MWh] 

Urladdningstid                                   [Timmar] 

 

Förkortning   Term    

 

AA-CAES   Advanced Adiabatic Compressed Air Energy Storage 

AFC   Alkaline Fuel Cell 

BES   Battery Energy Storage 

CAES   Compressed Air Energy Storage 

CET   Central European Time 

CHP    Capacity Heat Power 

EST   Energy Storage System 

FES   Flywheel Energy Storage 

HFCSS   Hydro Fuel Cell Storage System 

MCFC    Melt Carbonate Fuel Cell 

PAFC   Phosphoric acid Fuel Cell 

PCM   Phase Change Materials 

PEMFC    Proton Exchange Membrane Fuel Cell  

PHES   Pumped Hydro Energy Storage 

SMES   Superconducting Magnetic Energy Storage 

SOFC   Solid Oxide Fuel Cell  

TES   Thermal Energy Storage 

http://en.wikipedia.org/wiki/Phosphoric_acid_fuel_cell
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1 Introduktion 

Marknadens kraftigt varierande elpriser är en följd av tillväxten av förnybara energikällor som 

solkraft och vindkraft vars elproduktion inte kan bestämmas eller planeras på förhand då de är 

beroende av väder samt tid på dygnet, gör energilagring till en viktig komponent inom elsystem. 

Under starka vindar kan ett vindkraftverk överproducera el. Det innebär att kraftverket 

producerar mer el än vad som går att sälja på elmarknaden och man tvingas ge bort elen. Under 

andra perioder då det nästan inte blåser alls kan elpriserna stiga enormt eftersom det blir brist på 

billig el. Utvecklingen av storskalig energilagring som kan lagra energi då generationen är större 

än efterfrågan har därför stor betydelse för integrationen av förnybara energikällor i energisystem. 

Det finns ett flertal energilagringstekniker som används i varierad skala idag och många är under 

utveckling. Energilagring används idag främst på nationell nivå för att ta tillvara på energi som 

annars hade gått till spillo.  

På grund av de stundtals extrema prisvariationerna för elen kan det även tänkas vara aktuellt att 

applicera dessa energilagringstekniker på slutanvändarnivå som företag och kanske till och med 

privatpersoner. Det skulle innebära att slutanvändaren köper och lagrar energi när elen är billig 

och använder den då elpriset stigit för att göra besparingar. Energilagring för slutanvändaren är 

någonting som ligger i tiden och kommer behandlas i denna rapport.  

2 Problemformulering 

Detta är ett projekt inom hållbar energiteknik där uppgiften handlar om att utreda om det är 

ekonomiskt lönsamt för slutanvändare i Finland att använda en energilagringsanläggning i syfte 

att spara pengar.  

Med tanke på att det existerar ett flertal möjliga energilagringstekniker idag inkluderar uppgiften 

också en undersökning och utredning av de olika energilagringsteknikerna för att fatta beslut om 

vilket teknik som är ekonomiskt mest lämpad både för slutanvändaren och för landets 

geografiska förutsättningar.  

Lönsamheten för en utvald energilagringsteknik undersöks genom att beräkna den besparing som 

hade varit möjlig att göra med historisk elprisdata. Denna möjliga besparing jämförs därefter med 

kostnaderna för att konstruera och driva energilagringsanläggningen.  

Elprisdata erhålls från den nordiska elmarknaden Nord Pool Spot (Nordpoolspot). För att få en 

bra uppfattning om det är möjligt att spara pengar genom energilagring används historisk 

helårsdata med timvisa elpriser för de år detta finns tillgängligt för Finland. Under kapitlet 3.1 och 

3.2 ges en djupare förklaring av nordpoolspot, elmarknaden samt prissättningen för el.  
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2.1 Mål 

Målet med projektet är att hitta en passande energilagringsteknik för en lämplig slutanvändare i 

Finland och beräkna om det är lönsamt för slutanvändaren att investera i en 

energilagringsanläggning. Projektets del- och huvudmål listas nedan. 

 

Huvudmål 

 Fatta beslut med stöd av beräkningar om det är möjligt för en lämplig slutanvändare att 

spara pengar genom användning av en utvald energilagringsteknik 

Delmål 

 Undersöka och utvärdera vilka energilagringstekniker som är mogna för användning samt 

under utveckling idag 

 Välja en lämplig energilagringsteknik för slutanvändaren utefter företagets behov och 

landets geografiska förutsättningar  

 Undersöka den förväntade utvecklingen av samhället som energilagringsanläggningar 

kommer medföra med tiden 
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3 Metod  

För att läsaren på ett tidigt stadie skall få en tydlig överblick av projektet samt förstå varför viss 

information är viktig och därför vald att inkluderas i litteraturstudien medan annan information 

har uteblivit, presenteras metoden före litteraturstudien. I detta kapitel beskrivs arbetet och 

tillvägagångssättet. 

Figuren nedan är ett blockdiagram som illustrerar arbetsprocessen steg för steg, blockdiagrammet 

förklaras mer ingående på nästkommande sida. 
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Slutsats och Framtida arbeten 

Är det lönsamt med en investering? Om 
inte, varför? 

Tankar om framtiden 

Resultat och Diskussion 

Rimlighet Osäkerhet Känslighetsanalys 

Beräkning av lönsamhet för slutanvändaren 

Insamling av elpriset i Finland 
Ta fram en modell för 

beräkning av lönsamheten 

Beräkna eventuella besparingar 
energilagringsanläggningen kan 

medföra 
Investeringskostnad 

Val av energilagringsteknik 

Slutanvändarens behov av kapacitet från 
energilagringsanläggnig map. 

energiförbrukning 
Geografiska förutsättningar Effektivitet 

Val av slutanvändare i Finland 

Stora investeringsmöjligheter Enorm energiförbrukning 

Litteraturstudie 

Undersökning av energilagringstekniker 
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Det första steget i projektet var att få en tydlig överblick över vad som skall göras och vad 

projektet skall leda fram till, därför gjordes en problemformulering och en målformulering. Det 

konstaterades att med stöd av beräkningar skall det i slutändan kunna fattas beslut om det är 

ekonomiskt lönsamt för en slutanvändare i Finland att använda sig av en 

energilagringsanläggning, vilket är huvudmålet för projektet. 

Nästa steg var litteraturstudien, avsedd för att ta reda på information som redan finns skrivit om 

ämnet, vilka energilagringstekniker som används idag och vilka som är under utveckling. 

Energilagringsteknikerna som undersöktes listas nedan samt viktiga aspekter som togs hänsyn till. 

 

Energilagringstekniker: 

 Pumpad vattenkraft 

 Komprimerad luft 

 Batterier 

 Svänghjul 

 Värme 

 Vätgas 

 Superkondensatorer 

 Supraledande magneter 

Teknikerna undersöks med hänsyn till: 

 Hur de fungerar 

 Vad för typ av anläggning de behöver  

 Hur länge de kan lagra energi 

 Kapacitet 

 Ur/upp - laddningstid 

 Effektivitet 

 Lagringsförlust 

 Livslängd 

 Utvecklingsstadiet 

All information samlades in som ansågs vara viktig för val av den mest lämpade 

energilagringsteknik utefter slutanvändarens behov och begränsningar samt landets 

förutsättningar. 

Det tredje steget i arbetsprocessen var att välja en slutanvändare i Finland, där Stora Enso blev 

vald. Anledningen var att deras industrier förbrukar kolossalt mycket el, vilket är nödvändigt för 

att en investering skall kunna vara lönsam.  Stora Enso är ett världsledande företag inom 

skogsindustrin som främst sysslar med produktion av papper, kartong och träprodukter. Imatra 

Mills är en av Stora Ensos största anläggningar när det kommer till elförbrukning och blev därför 

vald att representera slutanvändaren som skall undersökas i denna rapport. Imatra Mills 

förbrukade 1,1 TWh el det senaste året (Heldemar, 2014). Syftet med att välja Imatra Mills som 

slutanvändare var att få en uppfattning om hur mycket el de största fabrikerna i Finland 

förbrukar. Imatra Mills elförbrukning används för att ta reda på om det är ekonomiskt lönsamt 
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för en anläggning som förbrukar el i samma omfattning som Imatra Mills att investera i en 

energilagringsanläggning. Är det ekonomiskt lönsamt för Imatra Mills, är det förmodligen också 

lönsamt för andra fabriker med liknande elförbrukning. 

För att kunna beräkna lönsamheten krävs först ett val av energilagringsanläggning vilket var nästa 

steg. Aspekter som avgör valet av den mest lämpade energilagringstekniken för en industri som 

Imatra Mills, är främst behovet av kapacitet på energilagringsanläggningen samt de geografiska 

förutsättningar, effektiviteten är också en viktig faktor som måste tas hänsyn till. Kapaciteten är 

hur mycket energi energilagringsanläggningen kan lagra samt leverera till fabriken per tidsenhet. 

Kapaciteten dimensioneras efter Imatra Mills elförbrukning per timma, vilket var 125 MWh, och 

därför måste energilagringsanläggningens kapacitet också ligga på 125 MW (Kapacitet, MW = 

Energi per timma MWh/h), dvs. så mycket energi energilagringsanläggningen måste klara av att 

leverera varje timma. Men eftersom 125 MWh är genomsnittsvärdet av elförbrukningen, måste 

hänsyn också tas till standardavvikelsen, som energilagringsanläggningen också måste klara av att 

leverera vid behov. Man vill givetvis ersätta så många timmar per dygn som möjligt med 

egenlagrad energi från energilagringsanläggningen då det blir som mest lönsamt med 

investeringen då. Dock måste hänsyn tas till energilagringsanläggningens effektivitet. Låt säga att 

effektiviteten är 75 % det medför att, då 4 Wh är lagrade i form av energi kommer man endast 

kunna använda sig av 3 Wh då 25 % går förlorat. Detta orsakar att elpriset måste vara minst 25 % 

billigare då elen köps för lagring än när den lagrade energin används i fabriken för att det skall 

vara lönsamt.  

För att få en bra uppfattning om hur mycket pengar det är möjligt att spara, har man valt att titta 

på en tidsperiod på ett år. Det vill säga för att beräkna lönsamheten krävs information om elpriset 

i Finnland för varje timma under ett helt år, dessa data hämtades från nordpoolspot 

(Nordpoolspot), och sammanställdes sedan i ett Excel dokument. I kapitel 3.1 nedan ges en 

djupare förklaring av nordpoolspot, elmarknaden samt prissättningen för el. 

Beräkningarna för lönsamheten är avancerade då det är många aspekter att ta hänsyn till därför 

inhämtades en modell för beräkningarna. Modellen beräknar lönsamheten för energilagringen 

som sedan jämförs med investeringskostnaden. Positivt resultat av jämförelsen innebär att det är 

lönsamt med investeringen och vice versa. I resultatdelen görs också en känslighetsanalys för att 

ta hänsyn till osäkerheten. Därefter dras en slutsats om investeringen faktiskt är lönsamt eller inte. 

Avslutningsvis kommenteras framtida arbeten inom energilagring samt vilka konsekvenser det 

kommer medföra på energimarknaden över en längre sikt. Där kommenteras också marknadens 

påverkan av införandet av storskalig energilagring. 

För att kunna välja lämplig energilagringsteknik för Imatra Mills i Finland krävdes först en 

undersökning av samtliga energilagringstekniker som är etablerade samt under utveckling idag. 

En inblick i dessa tekniker presenteras i litteraturstudien nedan men först ett kort kapitel om hur 

elpriset och elmarknaden fungerar samt vad det har för koppling till energilagring. 

 

3.1 Elpriset 

Elpriset beror på tillgång och efterfrågan och varierar därför med tiden, elpriset är olika för olika 

tidpunkter på dygnet och året. På natten när de flesta sover är efterfrågan minimal vilket också 

medför att elpriset är som lägst då, detta syns i diagrammet nedan. Däremot på morgonen och på 

kvällen när folk är som mest aktiva i hemmet är oftast efterfrågan på el som störst, detta bidrar 
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till höga elpriser under dessa tider, vilket också framgår i bilden nedan. Elpriset påverkas också av 

tillgången på el, låt säga att det blåser lite, vilket leder till låg produktion av el från 

vindkraftverken, detta leder i sin tur till mindre el på marknaden, det innebär att tillgången är 

lägre och priset blir därmed högre. Men eftersom endast 0,5 % av Finlands totala elproduktion är 

från vindkraft (Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst, 2014), har variationen i 

elproduktionen väldigt liten påverkan på priset. Diagrammet nedan visar hur medelpriset för el 

varierar i Finland i oktober månad 2013, detta är ett typsikt exempel på hur priset för el varierar 

med olika tider på dygnet i Finland. Information om elpriset i Finland används för beräkning av 

lönsamheten och hämtas från nordpoolspot (Nordpoolspot) och ligger under kapitlet bilagor. För 

att göra besparingar med energilagring köps el och lagras som energi under de timmar på dygnet 

då elen är som billigast, dvs. under natten (se diagrammet nedan), och används under de 

timmarna på dygnet då elpriset är som högst, dvs. under dagen. 

 

 

Figur 2 Visar hur medelpriset för el varierar för olika tidpunkter på dygnet i oktober månad i 
Finland 2013 (Nordpoolspot). 

 

3.2 Elmarknad och prissättning 

Nordpoolspot är den centrala elhandelsplatsen i norden och ägs av systemoperatörerna i Sverige, 

Norge, Danmark, Finland Estland, Lettland och Litauen. Nordpoolspot erbjuder tre sorters 

marknader, Elbas, Elspot och den finansiella marknaden. Elbas är en nödmarknad för 

elleverantörer som har akut underskott på el, på denna marknad ges elpriset endast en timma 

framåt i tiden. På Elspot bestäms elpriset timma för timma, ett dygn framåt i tiden, detta är den 

största marknaden som Nordpoolspot erbjuder. På den finansiella marknaden sker handel med 

finansiella derivat. Nordpoolspot är en samlingsplats där elproducenter säljer el till 

elhandelsföretag. Elhandelsföretagen säljer i sin tur elen till slutanvändarna. Elhandelsföretagen 

erbjuder rörligt eller fast elpris, det sistnämnda kan slutanvändaren binda på vanligtvis ett, två 

eller tre år.  

Prissättningen på Elspot går till som så att senast kl.12:00 CET (central europeisk tid) skall 

marknadsaktörerna skickat in sina köp- och säljbud för nästkommande dag, där både önskat 

http://www.nordpoolspot.com/
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elpris och el-mängd för varje timma skall vara angiven. Anbuden matas in i ett program som 

beräknar priset för elen nästkommande dag, som beror på tillgång och efterfrågan. 

Figuren nedan beskriver hur elpriset avgörs, samt hur en förändring av efterfrågan påverkar 

elpriset. Elpriset sätts där efterfrågan möter utbudet. Om efterfrågan på el ökar utan förändrat 

utbud, då ökar elpriset. Exempel på detta kan vara om elproducenterna levererar ungefär samma 

mängd el två olika dagar, dvs. utbudet är samma, men under en av dessa dagar råder extrem 

vinterkyla till skillnad från den andra dagen, detta innebär en högre el-åtgång i form av 

uppvärmning vilket leder till en högre efterfrågan på el, men då utbudet är begränsat höjs istället 

elpriset, vilket visas i bilden nedan. 

 

 

Figur 3 Bilden visar hur priset på el ändras då efterfrågan på el ökas (Johansson, 2007). 

4 Litteraturstudie 

De mest etablerade energilagringsteknikerna för elektricitet som används idag går att dela in i två 

breda kategorier, direkt och indirekt lagring. Med direkt lagring menas att energin lagras direkt 

utan konvertering. Indirekt lagrad elektricitet genomgår en omvandling och lagras i form av 

värme, mekanisk eller kemisk energi. Direkt lagrad energi har generellt små förluster från 

lagringsprocessen och kan mycket snabbt mata ut elektricitet vid behov. Kostnaden är däremot 

mycket hög och kapaciteten är låg för direkt lagrad elektricitet jämfört med indirekta 

lagringsmetoder. Direkta lagringstekniker som kondensatorer och supraledande magnetlagring 

används endast då det handlar om relativt små energimängder som ska lagras. Förlusterna är 

större i indirekta lagringsmetoder som en följd av att energin måste genomgå en omvandling både 

vid lagringstillfället och när den åter ska tas ut i form av elektricitet. Pumpad vattenkraft och 

batterier är de indirekta lagringsteknikerna som har störst etablering och är mogna tekniker som 

har använts flera decennier. Nya indirekta lagringstekniker som använder komprimerad luft och 

väte har också potential att kunna användas till att lagra stora energimängder. I tabellen nedan 
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kategoriseras samtliga energilagringstekniker som finns idag, tabellen visar vilken lagringsteknik 

som tillhör vilken kategori.  

Tabellen nedan är skapad utefter informationen som är insamlad från (Zach m.fl., 2012), (IEC, 

2011). 

 

 

Figur 4 Uppdelning av energilagringstekniker i kategorier. 

                

Nedan presenteras var och en av lagringsteknikerna som visas i figuren ovan, en efter en, i 

nummerordning. Varje energilagringsteknik har ett eget kapitel som inleds med att förklara hur de 

fungerar och avslutas med en lista över deras egenskaper. Efter att alla tekniker är presenterade 

jämförs egenskaperna från de olika teknikerna i en tabell. 

Teknikerna jämförs på följande områden  

 Kapacitet, dvs. hur mycket energi som kan levereras per tidsenhet av den aktuella 

tekniken  

 Urladdningstid, den tid det tar att tömma lagret på energi, (beror på hur stort lagret är) 

 Effektivitet, som beskriver hur mycket energi som gå förlorat av lagringsprocessen, 

energin kan gå förlorad genom t.ex. läckage, friktion eller under energiomvandling, 

beräknas genom utgående energi delat på ingående energi till och från energilagret  

 Lagringsförlust, hur många procent energi som går förlorat pga. t.ex. friktion eller läckage  

 Livslängd; hur länge energilagringsteknikens ingående delarna klarar sig innan de är 

utslitna och måste bytas 

 Utvecklingsstadiet, hur långt tekniken kommit i sin utveckling 

 

Lagring av värme, TES (Thermal Energy Storage), skiljer sig något från de andra teknikerna och 

presenteras därför sist. 
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4.1 Superkondensatorenergilagring  

Superkondensatorer tillhör elektrisk energilagring som är en direkt lagringsform. 

Batterier kan lagra stora mängder energi, men de tar timmar att ladda upp. Kondensatorer, 

däremot kan laddas upp nästan direkt men lagrar däremot inte så stora mängder energi. 

Superkondensatorer kombinerar det bästa av två världar, dvs. laddas snabbt och lagrar stora 

mängder energi.  

Kondensatorer lagrar energi genom statisk elektricitet istället för kemiska ämnen som batterier. 

Inuti kondensatorerna finns två metallplåtar med ett isolerande material däremellan som kallas 

dielektrikum. Positiva och negativa elektriska laddningar samlas på metallplattorna och det är 

avståndet mellan plattorna som hindrar laddningarna från att komma i kontakt och det är på detta 

sätt kondensatorer lagrar energi. Dielektrikumet har en isolerande egenskap vilket möjliggör att 

en kondensator kan lagra mer energi vid samma spänning, dielektrikumet gör kondensatorn mer 

laddningseffektiv.  

Kondensatorer har många fördelar jämfört med batterier så som att de väger mindre, de 

innehåller inga farliga kemikalier eller giftiga metaller och de kan laddas upp och ur tusentals 

gånger utan att gå sönder. Men de har också en stor nackdel, deras uppbyggnad och funktion 

hindrar de från att lagra lika stora mängder energi som batterier.  

Egenskaper som kan ändras hos kondensatorn som ökar lagringskapaciteten är t.ex. att använda 

större metallplattor eller använda ett mer effektivt isolerande material eller också minska 

avståndet mellan metallplattorna. Detta förstås av formeln för kapacitans nedan.  

     
 

  
 

 

  är kapacitiviteten hos dielektrikumet mellan plattorna och mäts i farad per meter [F/m].   

beskriver hur bra dielektrikumet isolerar, ju högre värde på  , ju bättre isolerar dielektrikumet.   

är ytarean, [  ] på metallplattorna i kondensatorn.   är avståndet mellan metallplattorna och 
mäts i meter [m]. Kapacitansen mäts i farad [F].  
 
En superkondensator funkar precis på samma sätt som en vanlig kondensator men skiljer sig mot 

den vanliga då arean på metallplattorna är mycket större och avståndet mellan plattorna är 

betydligt mindre, detta ger ökad kapacitans enligt formeln ovan. För att öka plattornas area 

maximalt men ändå hålla nere storleken på superkondensatorn, används en porös substans såsom 

finkornigt aktivt kol. En liknelse kan användas för att förstå skillnaden mellan en 

superkondensator och en vanlig. I denna liknelse motsvarar el, vatten: där en vanlig kondensator 

är som en handduk som ska torka upp vatten, medans en superkondensator med sina porösa 

plattor gör den mer lik en tjock tvättsvamp som kan suga upp mycket mer vatten. I bilden nedan 

visas en vanlig kondensator till vänster och en superkondensator till höger.  

 



-19- 
 

 

Figur 5 Systematisk bild på skillnaden mellan en vanlig/konventionell kondensator och en 
superkondensator (Schneuwly m.fl., 2000). 

 

I en superkondensator finns det inget dielektriskt material, istället är båda plattorna blötlagda och 

skiljs åt av en mycket tunn isolator som kallas sepatrator, som kan vara gjord av kol, papper eller 

plast.  

Kapaciteten för superkondensatorenergilagring är upp till 150 kW, dvs. energimängden som kan 

användas varje timma, urladdningstiden av energilagret varierar från 1 sekund upp till 1 minut, 

livslängden är ca 10 år och denna teknik är under utveckling (Zach m.fl., 2012). Effektiviteten är 

hög, 85 - 95 % (Woodford, 2013), detta för att det är en direkt lagringsform där elen inte behöver 

konverteras innan lagringen. 

   

4.2 Supraledande magnetenergilagring – SMES  

Supraledande magnetenergilagring (SMES – Superconducting Magnetic Energy Storage) tillhör 

magnetisk energilagring som är en direkt lagringsform. Supraledande magneter lagrar energin i 

form av ett elektromagnetiskt fält. Likström som leds genom en spiralformad ledare ger upphov 

till ett magnetiskt fält och om strömkällan som alstrat magnetfältet kopplas bort kommer energin 

som finns lagrad i det magnetiska fältet att ge upphov till en ström i ledaren.   

Mängden energi som finns lagrad i ett magnetiskt fält beror på hur stor strömstyrka som ger 

upphov till fältet. Om ledaren har en resistans uppstår förluster i form av värme enligt, värme = 

strömstyrka2 * resistans. Av denna anledning är det ytterst förmånligt att använda supraledare, 

ämnen som i princip saknar resistans, för magnetisk lagring av energi. Efter att en ström 

etablerats i en supraledare kan strömkällan kopplas bort utan att strömmen försvinner och energi 

i ett spiralsystem med supraledande material kan lagras långa perioder utan förluster. 

Likström måste användas för magnetisk lagring av energi. Om likriktare används för att 

omvandla växelström till likström innan lagringen och växelriktare för att omvandla likström till 

växelström när energin sedan tas ut uppstår förluster på omkring 2-3 % i vardera riktningen 

(Huggins, 2010). Ytterligare en faktor som hänsyn måste tas till är att de stora mängderna energi 

som supraledare kan lagra vilket kan medföra att det magnetiska fältet blir mycket starkt och kan 
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ha en kraftig mekanisk påverkan på dess omgivning. Supraledande material måste också hållas 

under en viss kritisk temperatur långt under 0 grader Celsius (Huggins, 2010), vilket för med sig 

kostnader kopplade till kylningen. Om temperaturen blir för hög eller magnetfältet för starkt blir 

följden att materialet slutar att fungera som supraledare, och då framträder problem med 

värmeförluster och kan innebära stora faror. 

Fördelarna med systemet är den stora potentiella lagringskapaciteten och den närmast 

omedelbara urladdningen. Denna typ av system används därför vanligtvis för kortvarig lagring i 

syfte att jämna ut strömtillförseln i ett distributionssystem. 

Kapaciteten hos SMES ligger mellan 10 kW och 1 MW, urladdningstiden av energilagret varierar 

mellan 5 sekunder och 5 minuter, denna energilagringsteknik har en hög effektivitet på ca 95 % 

pga. att det är en direkt lagrings form, livslängden är ca 30 år, också den här tekniken är under 

utveckling (Zach m fl., 2012). Mellan 10 till 12 % av energin går förlorad under lagringen varje 

dygn (Oberhofer, 2012), detta medför att den här energilagringstekniken inte kan lagra energi 

någon längre tid. 

 

4.3 Pumpad vattenkraftenergilagring – PHES 

Pumpad vattenkraftenergilagring (PHES – Pumped Hydro Energy Storage) tillhör mekanisk 

energilagring som är en indirekt lagringsform. Det innebär att elektriciteten konverteras till 

mekanisk energi genom att vatten får en lägesenergi.  

Användning av lägesenergi hos vatten tillhör de mest etablerade teknikerna för generering av 

elektricitet. Som en del av vattnets naturliga kretslopp får solenergi vatten huvudsakligen i 

världshaven att avdunsta och samlas som moln i himlen. Nederbörd i form av regn och snö som 

faller på högt liggande markområden och samlas upp i sjöar och floder. Genom att exempelvis 

konstruera dammar kan vatten med hög lägesenergi samlas i reservoarer och när det faller till en 

lägre höjd ledas genom turbiner som genererar elektricitet.  En av vattenkraftens stora fördelar är 

att turbinerna kan kopplas till och från för att möta behovet av el och att vatten i en reservoar, 

upp till en viss gräns, kan sparas för senare användning. Det finns dock en tidsfördröjning på ett 

par minuter från det att turbinerna i ett vattenkraftverk startas upp tills de är igång och 

producerar elektricitet. Denna form av vattenkraft har betydande påverkan på den direkta 

omgivningen då reservoaren tar upp stor plats och kan innebära att tidigare torr mark hamnar 

under vatten samt att vattnets fria flöde hindras.  
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Figur 6 Principskiss för lagring och generation med pumpad vattenkraft (Zach m.fl., 2012). 

 

Samma princip som används för konventionell vattenkraft kan användas för energilagring med 

tillägget att med hjälp av pumpar tillåta vatten att pumpas från en låg höjd upp till en reservoar på 

en högre höjd. Vatten kan lagras i en reservoar där det har hög lägesenergi och användas vid 

behov. För att driva pumparna krävs energi som genom förluster i systemet inte till fullo återfås 

när det lagrade vattnet används för generering av el. Effektiviteten hos tvåvägs pumpat 

vattenkraftssystem är omkring 80 procent, där storskaliga vattendrivna turbiner kan ha en 

effektivitet över 95 procent (Huggins, 2010). Ytterligare förluster finns i form av vatten som kan 

gå förlorat genom avdunstning från reservoaren och läckage.  

 

4.3.1 Typer av anläggningar 

Existerande pumpad vattenkraft energilagringsanläggningar går att dela in i tre kategorier, sluten 

slinga, semi-sluten slinga samt öppna system (Huggins, 2010). Sluten slinga innebär att både övre 

och undre reservoaren inte är del av ett flodsystem utan självständiga vattensamlingar. 

Vattensamlingarna kan vara existerande sjöar eller konstgjorda reservoarer. Vanligt är att ena 

reservoaren utgörs av en existerande sjö och att den andra är konstgjord. I en semi-sluten slinga 

är ena reservoaren del av ett flodsystem eller havet medan den andra är en självständig, ofta 

konstgjord, vattensamling. Ett öppet system utgörs av två reservoarer som båda är del av ett och 

samma flodsystem. I egenskap av att befinna sig på ett flodsystem kan öppna system drivas som 

konventionell vattenkraft vid de båda reservoarerna då vattenflödet är stort nog. Öppna system 

skapas vanligtvis genom att existerande vattenkraftverk kompletteras med pumpverk så att vatten 

kan pumpas från den lägre reservoaren till den övre. 

En form av sluten slinga-system som undersöks är att en eller båda reservoarerna läggs under 

jorden, exempelvis i existerande oanvända gruvschakt. Både pumpad vattenkraft och gruvdrift 

använder mogna tekniker och hög kompetens finns inom båda områdena. Svårigheter kommer 

främst från risken att pumpandet av stora vattenmängder kan orsaka sprickor och eventuellt 

kollapser samt att kostnaderna för att konstruera denna typ av system vore höga. Det tyska 

energiföretaget Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) har planer på att uppgradera ett 

existerande vattenkraftverk med en tredje reservoar som skulle placeras under marken och skulle 

i och med detta bli först i världen med denna typ av system. 
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Kapaciteten för PHES varierar mellan 5 MW ända upp till 2,7 GW (Steward m.fl., 2009), vilket är 

betydligt större energimängder än de tekniker som lagrar el utan att konvertera den innan. 

Urladdningstiden varierar från 4 timmar upp tom. ca 4 dygn. Effektiviteten ligger vanligtvis över 

70 % men kan variera mellan 55 – 85 % (IEC, 2011). Med tanke på att det är vatten som lagras i 

tankar står avdunstning oftast för förlusterna om det inte är läckage, detta leder till små förluster 

på 0 – 0,5 % per dygn (Oberhofer, 2012). Livslängden är över 50 år och denna lagrings teknik är 

fullt utvecklad och har används i över 100 år, därför varierar också effektiviteten så pass mycket 

(Zach m.fl., 2012).  

4.4 Komprimerad luftenergilagring – CAES  

Komprimerad luftenergilagring (CAES – Compressed Air Energy Storage) går precis som 

pumpad vattenkraft tillhör mekanisk energilagring som är en indirekt lagringsform. Det innebär 

att elen omvandlas till komprimerad luft av kompressorer och lagras som energi, vanligen i 

saltgruvor under jorden. Vid kompression stiger luftens temperatur kraftigt vilket förstås om man 

studerar Ideala gaslagen:        , (p = trycket, [Pa];   
 

 
 , V = volym, [  ], m = massa, 

[kg], där både volym och massa är konstant vid kompression; R = individuell gaskonstant för 

olika gaser, [ 
 

    
 ]; T = temperaturen, [K]). Luftrycket, p stiger vid kompression vilket leder till 

att temperaturen också stiger eftersom allt annat är konstant i formeln för den Ideala gaslagen. 

Den komprimerade luften kan nå temperaturer på 800 grader Celsius. För att kunna lagra 

maximalt med luft sänks temperaturen, eftersom luften tar mindre plats vid lägre temperaturer. 

För att kyla luften används en intercooler.  

När efterfrågan stiger på elen och vindkraftverken inte klarar av att leverera, används den lagrade 

energin som då släpps ut genom turbinen som är sammankopplad med en generator som 

genererar el. För att erhålla maximalt med elektricitet när den tas från sitt lager, värms luften upp 

innan turbinen.  

Bilden nedan är en enkel beskrivning av hur lagringstekniken CAES fungerar. Elektricitet driver 

kompressorerna som suger in och komprimerar luften, efter första kompressionen kyls luften 

innan den komprimeras ytterligare en gång, därefter lagras luften vanligtvis i en saltgruva under 

jorden. 

När vindkraftverken levererar för lite elektricitet till elnätet, kompletteras kraftverken av energi 

från energilagringsanläggningen. Luften släpps ut från saltgruvan genom en värme rekuperator 

som genererar värmen genom eldning med fossila bränslen som återupphettar luften för att ge 

maximal temperatur som i sin tur medför maximal volym åt luften, (Ideala gaslagen). Det är just 

luftens volym som avgör hur mycket elektricitet som turbinerna genererar, ju mer volym luften 

har ju mer elektricitet genereras. 
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Figur 7 Principskiss för lagring och generation med komprimerad luft (Steward m fl. 2009). 

 

4.4.1 Olika typer av CAES 

Det finns två typer av CAES anläggningar, den vanliga konventionella, även kallad diabatisk 

CAES och AA-CAES (Advanced Adiabatic Compressed Air Energy Storage). Diabatisk är en 

termodynamisk term som syftar till att ett värmutbyte sker, termens motsats är Adiabatisk. På de 

två anläggningarna som finns idag används endast vanliga konventionella CAES anläggningar, 

vilket innebär att luften kyls innan den lagras och värms upp innan den genererar el. Hittills har 

ingen AA-CAES anläggning byggts, men däremot är den första under konstruktion och beräknas 

stå klar i Tyskland 2016 (Zach m.fl., 2012). Skillnaden mellan de olika typerna är, att på en AA-

CAES anläggning lagras värmen separat i ett värmelager istället för att gå förlorad, och 

återförenas sedan med luften innan luften passerar turbinen för att generera el. Värmen kan lagras 

antingen genom en fast substans (som t.ex. betong eller sten) eller en fluid (såsom olja eller smält 

saltlösning). 

Det finns idag endast två stycken CAES anläggningar i hela världen, Huntorf i Tyskland och 

McIntosh i USA.  

Kapaciteten för CAES varierar mellan 25 MW - 2,5 GW men den största kapacitet som används 

för närvarande är på anläggningen i Huntorf med en kapacitet på 321 MW, urladdningstiden 

varierar mellan 2 - 24 h och effektiviteten på Huntorfs anläggning är 42 % och effektiviteten på 

McIntosh är 55 % (Zschocke, 2012). Men med en AA-CAES anläggning förväntas effektiviteten 

öka till ca.70 %, detta pga. värmelagring, livslängden är mellan 15 – 40 år och de vanliga 

konventionella CAES anläggningarna anses tillhöra en mogen teknologi men AA-CAES som är 

under konstruktion kan ses som under utveckling (Zach m.fl., 2012). Lagringsförlusterna beror 

oftast på läckage och kan vara upp till 10 % per dygn (Oberhofer, 2012).  
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4.5 Svänghjulsenergilagring – FES  

Svänghjulsenergilagring (Flywheel Energy Storage) tillhör mekanisk energilagring precis som de 

två föregående teknikerna och är en indirekt lagringsform. För svänghjulet innebär det att elen 

omvandlas och lagras som kinetisk energi (rörelseenergi). Vid lagring av energi accelereras ett 

svänghjul av en elektrisk motor. Svänghjulet börjar spinna i stort sett helt friktionslöst, och det är 

just svänghjulets friktionslåga rotation som är den lagrade energin. När den maximala hastigheten 

uppnås är svänghjulet ”fulladdat”. För att ladda ur och generera elektricitet används maskinens 

generatorläge, då kopplas generatorn till svänghjulet vilket medför motstånd för svänghjulet och 

därmed minskar svänghjulets hastighet och man tar på så sätt ut energin från svänghjulslagret.  

Kapaciteten för FES är mellan 5 kW – 20MW, urladdningstiden varierar mellan 4 sekunder och 

15 minuter, effektiviteten ligger runt 90 – 95 %, livslängden ligger på ca 20 år och tekniken anses 

vara mogen (Zach m.fl., 2012). Lagringsförlusterna beror på friktion och är 3 – 20 % per timma 

vilket bidrar till att energin inte kan lagras någon längre tid (Oberhofer 2012).  

 

4.6 Batterienergilagring – BES  

Batterienergilagring (BES – Battery Energy Storage) tillhör kemisk energilagring och är en 

indirekt lagringsform. Batterier är elektrokemiska enheter som omvandlar kemisk energi till 

elektrisk energi när de laddas ur. Urladdning sker genom kemiska reaktioner och när de reagerat 

färdigt är batteriet tömt på energi. Det finns två typer av batterier för energilagring, sekundära- 

och flödesbatterier. Både flödesbatterier och de sekundära kan köra de kemiska reaktionerna 

reversibelt och därmed återuppladda batteriet igen vid införandet av elektricitet. Flödesbatterier 

kan också laddas upp genom att elektrolyten flyttas mekaniskt.  

De grundläggande byggstenarna i ett sekundärt batteri består av en elektrokemisk cell som 

normalt sett är uppbyggd av en anod, en katod och en elektrolyt som visas i bilden nedan. Dessa 

enskilda celler kan kopplas ihop på olika sätt och av olika material och detta medför givetvis olika 

egenskaper och olika kostnader beroende på vad cellerna är uppbyggda av. Men generellt för 

dessa typer av batterier är att jonströmmen sker inom batteriet och elektronströmmen utanför. 

Det är just elektronströmmen som genererar elektriciteten.  

 

 

Figur 8 Systembild över en elektrokemisk cell (Sandqvist). 
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Flödesbatterier lagrar kemisk energi i elektrolyter i två separata tankar. Elektrolyterna pumpas 

genom en elektrokemisk cell där den kemiska energin omvandlas till elektricitet och vice versa, 

detta förlopp illustreras i bilden nedan. Lagringskapaciteten är direkt beroende av tankens volym 

och effekten är beroende av antalet celler samt elektrodernas yta.  

 

 

Figur 9 Systembild över ett flödesbatteri (Tantaline). 

 

Batterier kan i dagsläget inte lagra några större mängder energier, kapaciteten är relativt begränsad 

och urladdningstiden är låg. Men batterier är under utveckling och förväntas bli mer 

konkurrenskraftiga med tiden eftersom deras kostnad och prestanda ständigt förbättras. 

Kapaciteten hos BES är 1kW – 50 MW, urladdningstiden varierar mellan 1 minut och 3 timmar. 

Effektiviteten är mellan 65 - ~100 % (Antonucci, 2012). Lagringsförlusterna och livslängden 

varierar oerhört mycket beroende på vilken sorts batteri som används vid lagringen, 

lagringsförlusterna är 5 – 60 % per år och livslängden 2 – 25 år (EUROBAT, 2013). Vissa delar 

av teknologin är mogen andra under utveckling.  

 

4.7 Vätgasenergilagring 

Vätgasenergilagring tillhör kemisk energilagring och är en indirekt lagringsform. Vätgas lagras, 

precis som CAES antingen i en gruva under jorden eller i tryckkärl. Skillnaden är dock att vätet 

måste tas fram innan det kan lagras till skillnad från luft som kan lagras direkt.  

Lagringssystemet består typiskt av en elektrolysör som skiljer väte från vatten, ett 

lagringsutrymme som lagrar vätet och en bränslecell för att omvandla vätet till elektricitet igen. 

När energin skall lagras, körs en generator som gör en elektrolytisk separering av väte från vatten, 

där väteatomerna utskiljs för att lagras och vattnets syreatomer släpps ut i naturen. När det 

lagrade vätet sedan skall omvandlas tillbaka till el igen, låter man vätgasen flöda genom en bränsle 

cell där vätet går genom ett membran och binds till syret som sugs in på andra sidan membranet, 

och bildar vatten, men genom membranet kommer endast vätet utan sin enda valenselektron som 
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filtreras, men valenselektronerna vill alltid tillhöra sin väteatom så de tvingas gå runt membranet, 

och det är valenselektronernas rundvandring som genererar el. Hela detta förlopp av hur vätgas 

genererar elektricitet genom att passera en bränslecell illustreras i bilden nedan. 

 

Figur 10 Principskiss av en enskild bränslecell (Hyundai Motor America, 2013). 

 

Som primära reaktanter, använder bränsleceller vanligen väte och syre, men de kan också verka 

på en rad andra bränslen (t.ex. naturgas).  

Eftersom väte har en relativt låg densitet, krävs speciella lagringssystem. Alternativen för lagring 

inkluderar högtrycksackumulatorer (t.ex. trycklagringstankar under jord, saltgruvor och bergrum), 

lagra väte i flytande form (detta är dock oerhört kostsamt) och binda väte till fasta substanser 

såsom metallhybrider eller kolföreningar. Vid lagring av små mängder upp tom. några MWh 

används tryckkärl, alternativt solida metallhybrider eller nanotuber men vid lagring av större 

energimängder används saltgruvor, de kan lagra upp till 100 GWh (Zach m fl., 2012).   

De finns olika typer av bränsleceller, men de fem vanligaste typerna är Alkaliska bränsleceller 

(AFC), Proton utbytesmembran bränsleceller (PEMFC), Fosforsyra bränsleceller (PAFC), 

Smältkarbonat bränsleceller (MCFC) och Solid oxid bränsleceller (SOFC). De kännetecknas av 

olika elektrolyter, elektrolysörer drifttemperaturer mm. 

Denna lagringsteknik förväntas bli en bland de framtida ledande energilagringsteknikerna, pga. 

dess enorma energilagringskapacitet, men i dagsläget är den under prototypstadiet. 

Lagringstekniken är möjlig att använda men för att den skall kunna bli lönsam krävs att 

effektiviteten ökar, då den endast ligger på 20-40%, vilket innebär att det råder stora förluster. 

Problemet med den låga effektiviteten ligger i utvinningen av vätgas från vatten, som i nuläget 

kräver extremt mycket elektricitet. 

Kapaciteten för vätgaslagring är 1 kW – 10 GW, livslängden förväntas vara 10 – 15 år, 

urladdningstiden ligger i intervallet 0,01 sekunder – dagar, (Zach m.fl., 2012), och beror på hur 

stor förvaringsutrymmet för vätet är. Effektiviteten ligger i spannet 20 – 40 % främst pga. 

ineffektiviteten vid den elektrolytiska separeringen mellan väte och vatten (HYDROGEN, 2013). 
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Lagringsförlusterna är 0 – 1 % per dygn (Oberhofer, 2012). Vätgaslagringen är endast i 

prototypstadiet och dess låga effektivitet medför att lagringstekniken inte är lönsam än.  

  

4.8 Värmeenergilagring – TES  

Värmeenergilagring (TES – Thermal Energy Storage) tillhör värme energilagring och är både en 

indirekt och direkt lagringsform. Det finns två användningsområden för TES, antingen lagras 

producerad värme för att vid behov omvandlas till elektricitet och därefter användas, detta är en 

direkt lagringsform eller omvandlas elektricitet till värme för att sedan lagras och slutligen 

användas som värme, detta är en indirekt lagringsform. 

Omvandling av värme till elektricitet kan nå förluster på upp till 50 % i dagsläget (NEST, 2011). 

Förlusterna är starkt beroende av drifttemperaturen, ju högre temperatur desto lägre förluster. 

För att uppnå riktigt hög verkningsgrad ska värmen lagras vid mycket höga temperaturer och de 

mest lämpade materialen för detta är keramik eller betong men dessa tekniker är fortfarande 

under utveckling. På grund av de höga förlusterna vid omvandlingen från värme till elektricitet 

vill man undvika dessa konverteringar, av den anledningen är det högst sällsynt med 

värmeenergilagringsanläggningar som omvandlar elektricitet till värme för att lagras och för att 

vid behov konvertera tillbaka värmen till elektricitet, utan främst förekommande är anläggningar 

som endast omvandlar värme till elektricitet eller tvärtom. Ett solkraftverk i kombination med en 

värmelagringsanläggning omvandlar endast värme till elektricitet. Det går också omvandla 

elektricitet till värme, dit tillhör det andra användningsområdet av värmelagring som kallas 

slutanvändar-värmeenergilagring (engelska: end-use TES). 

Det första användningsområdet där värme produceras, lagras och sedan omvandlas till elektricitet 

kan fungera på olika sätt men vanligast är att en värmeenergilagringsanläggning kombineras med 

ett solkraftverk. Smält salt är mediet som i regel nyttjas för att lagra värmen men syntetisk olja 

förekommer också. I figuren nedan syns en systembild över hur ett solkraftverk kombineras med 

en värmeenergilagringsanläggning. 
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Figur 11 Systembild av solkraftverk i kombination med en värmeenergilagringsanläggning som 
använder smält salt som värmeöverförings medium (Ortega m.fl., 2008). 

 

Reflektorer används för att återkasta solens ljus och koncentrera ljuset till en solfångare, i figuren 

ovan visas dock bara en reflektor men normalt används betydligt fler. Kall men fortfarande smält 

salt pumpas upp till solfångaren i tornet där det värms upp till en temperatur på ca 550 °C för att 

sedan lagras i den varma saltlagringstanken (Ortega m.fl., 2008). Saltet måste ha en temperatur på 

minst 200 °C för att befinna sig i ett smält tillstånd därav understiger aldrig det kylda saltet 200 

°C (IEC, 2011). När elnätet är i behov av elektricitet pumpas det uppvärmda saltet in i 

ånggeneratorn som överför värmen från saltet till vatten. Det kalla saltet som fortfarande är 

flytande pumpas tillbaka till den kalla saltlagringstanken och det upphettade vattnet som 

omvandlats till ånga driver en turbin som i sin tur driver en generator som genererar elektricitet 

till elnätet. Ångan tappar sin temperatur efter den passerat turbinen och går genom kondensorn 

tillbaka till ånggeneratorns vattentank. 

Det andra användningsområdet av värmelagring är slutanvändar-värmeenergilagring (engelska: 

end-use TES) och det används i byggnader för att spara energi. Det funkar som så att då 

efterfrågan och därmed elpriset för elen är låg konverteras elen och lagras som energi i ett varm- 

eller kallager i form av akvifier, tank eller annat lagringsmaterial, den lagrade energin används då 

elpriset återigen stigit för att minska energianvändning av byggnaders värme- eller 

luftkonditioneringssystem. 

Lagring av värme delas in i tre olika tekniker;   

1) Sensibel värmelagring där lagringsmediet är vatten, olja, jord, sten eller betong  

2) Latent värmelagring, där lagringsmediet är ett PCM (Phase Change Materials), fasändrande 

material som t.ex. smält salt 

3) Termokemisk ad- och absorptions lagring 
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Sensibel värmelagring används till slutanvändar-värmeenergilagring för att spara energi i 

byggnader, där vatten vanligtvis används som lagringsmedium. 

Smält salt är som tidigare nämnt det vanligaste lagringsmediet för solkraftverk i kombination med 

en värmeenergilagringsanläggning, anledningen är att smält salt tillhör den latenta 

värmelagringstekniken vars egenskaper är att de kan lagra stora mängder energier i små volymer 

och med minimala temperaturförändringar, vilket bidrar till en högre verkningsgrad. 

Kapaciteten för TES varierar mellan 1 kW – 0,4 GW (Parkinson, 2013a). Effektiviteten varierar 

avsevärt beroende på vilken typ av lagringsmetod som används allt från 50 – 100 %, livslängden 

är mellan 10 – 30 år (IRENA, 2013). Vissa delar av teknologin är mogen andra delar under 

utveckling.  

 

4.9 Jämförelse av de olika energilagringsteknikerna 

I tabellen nedan jämförs de olika energilagringsteknikerna som presenterats i litteraturstudien 

ovan.  

Tabell 1. Jämförelse av de olika energilagringsteknikerna. 

Teknologi Superkondensatorer 

Supraledande 
magneter - 
SMES 

Pumpad 
vattenkraft 
- PHES 

Komprimerad 
luft - CAES 

Svänghjul 
- FES Batterier - BES Vätgas Värme - TES 

Kapacitet <150 kW 
10 kW - 1 
MW 

5 MW - 2,7 
GW 

25 MW - 2,5 
GW 

5 kW - 20 
MW 1 kW - 50 MW 

1 kW - 
10 GW 1 kW - 0,4 GW 

Urladdningstid 1 sek - 1 min 5 sek - 5 min 4 - 100 h 2 - 24 h 
4 sek - 15 
min 1 min - 3 h 

0,01 sek 
- dagar - 

Effektivitet 85 - 95 % ca 95 % 

55 - 85 % 
(Vanligtvis 
över 70 %) 

40 - 55 % 
(AA-CAES: 70 
%) 90 - 95 % 65 - ~100 % 20 - 40 % 50 – 100 % 

Lagringsförlust - 
10 - 12 % per 
dygn 

0 - 0,5 % 
per dygn 

0 - 10 % per 
dygn 

3 - 20 % 
per 
timma 5 - 60 % per år 

0 - 1 % 
per dygn - 

Livslängd ca 10 år ca 30 år 50+ år 15 -40 år ca 20 år 2 - 25 år 5 - 10 år 10 - 30+ år 

Utvecklingsstadie Tidigt stadie Tidigt stadie 
Mogen 
teknologi 

Mogen 
teknologi 

Mogen 
teknologi 

Mogen 
teknologi/Under 
utveckling Prototyp 

Mogen 
teknologi/Under 
utveckling 

 

De enda energilagringstekniker som verkligen är beroende av de geografiska förutsättningarna är 

PHES, CAES och Vätgas. PHES är beroende i den grad att den övre reservoaren bör både ligga i 

närheten av ett vattendrag och samtidigt uppe på en höjd, eftersom det är det uppumpade 

vattnets lägesenergi som är den lagrade energin, det går även bygga konstgjorda upphöjda 

vattenreservoarer men det kan medföra att konstruktionskostnaderna blir så höga att 

anläggningen aldrig kan betala tillbaka sig. Vid lagring av större energimängder med CAES krävs 

befintliga saltgruvor för att undvika att konstruktionskostnaderna inte blir för höga. Lagring av 

vätgas använder sig också av saltgruvor precis som CAES och har därmed samma behov av 

geografiska förutsättningar.  

För att kunna välja den mest passande energilagringsteknik för behovet, utgår man ifrån 

elförbrukningen som nämndes under Metoden (kapitel 3), att Imatra Mills förbrukar 125 MWh el 

i genomsnitt varje timma, det innebär att anläggningens kapacitetsbehov ligger i 

storleksordningen 125+ MW. I tabellen ovan ses att det endast finns tre energilagringstekniker 

som klarar av att hantera så stora energimängder, och det är CAES, PHES och lagring av väte, 
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vilket framgår under litteraturstudien nedan. Vätgaslagring är under utvecklingsstadiet och har 

därför en effektivitet på ynka 20 – 40 % vilket medför att oerhört mycket energi går förlorat vid 

lagringsprocessen (Zach m.fl., 2012), därför är den tekniken i dagsläget högst olämplig. CAES har 

för närvarande en något högre effektivitet på ca 55 % (Zschocke, 2012), men kräver saltgruvor 

som förvaringsplats åt den komprimerade luften när det handlar om så stora energimängder som 

MWh, vilket inte finns i Finland överhuvudtaget. Efter att ha uteslutit både CAES och vätelagring 

finns det bara en energilagringsteknik kvar som uppfyller Imatra Mills behov, PHES, pumpad 

vattenkraft energilagring, med en effektivitet mellan 55 % och 85 % men vanligen ligger de på 70 

– 85 % (IEC, 2011). Den enda energilagringstekniken som eventuellt är aktuell för ett företag 

som Imatra Mills i Finland är just PHES, och är därmed den valda energilagringstekniken som 

skall analyseras. 

 

5 Modell 

Bedömningen om huruvida det är rimligt att det är ekonomiskt lönsamt att investera i en 

energilagringsanläggning av typen pumpad vattenkraft (PHES) grundas i två huvudsakliga 

analyser. Den första delen är en investeringskalkyl som identifierar spannet för den initiala 

investeringskostnaden för energilagringsanläggningen och beräknar investeringskostnaden 

fördelad över anläggningen livslängd. Del två består av beräkningar av den vinst som vore möjlig 

med en PHES anläggning under de år som timvis prisdata finns tillgängligt för elmarknaden i 

Finland.  

Investeringskalkylen utgår från tillgängliga uppskattningar av investeringskostnaden för nya 

medelstora PHES anläggningar. Utifrån dessa identifieras ett spann som används för att 

utvärdera resultatens känslighet för variation av investeringskostnaden. 

För beräkning av den årliga besparing som är möjlig med en energilagringsanläggning används en 

modell som simulerar anläggningens driftschema med två olika metoder. Dels görs beräkningar 

med ett optimalt driftschema som ger maximal möjlig vinst med antagandet att exakta timvisa 

elpriser finns tillgängligt ett år i förväg. Därtill görs beräkningar med ett praktiskt användbart 

prognostiskt driftschema som använder prisdata för de kommande 24 timmarna. Algoritmen som 

tar fram det optimala driftschemat beskrivs i kapitel 5.1.3 och algoritmen för det prognostiska 

schemat i kapitel 5.1.4. Olika värden på anläggningens installerade pump- och turbinkapaciteter 

samt reservoarens lagringskapacitet undersöks. I kapitel 5.2 förklaras hur utgångsvärden för 

anläggningen specifikationer bestäms.  

Frågan om det är lönsamt eller ej att investera i en energilagringsanläggning besvaras genom att 

bedöma om det är troligt att snittet av framtida årliga besparingar överstiger den årliga 

investeringskostnaden. 

5.1 Beräkningar 

Detta avsnitt förklarar hur beräkningarna för att få total och investeringskostnad görs och 

algoritmerna som tar fram PHES anläggningens driftscheman som ska ge största möjliga årlig 

besparing.  
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5.1.1 Investeringsberäkningar 

Investeringsberäkningarna baseras på tillgänglig data om uppskattningar av PHES anläggningars 

investeringskostnader.  

Investeringskalkylen syftar att beräkna den årliga investeringskostnaden        med formel 5.1 

nedan genom att addera årliga fasta drift och underhållskostnader         med den totala 

initiala investeringskostnaden fördelad över anläggningens livslängd med annuitetsmetoden.  

              
 

         
            (5.1) 

 

Den totala initiala investeringskostnaden      antags bero av anläggningen turbinkapacitet   , 

pumpkapacitet    och lagringskapacitet    enligt formel 5.2.  

                      (5.2) 

 

Den specifika investeringskostnaden för turbinkomponenten betecknas    och 

pumpkomponenten   . Båda anges i €/MW. Kostnader som beror av lagringskapaciteten 

betecknas    och anges i €/GWh. Anläggningens förväntade livslängd räknat i år betecknas n och 

i är kalkylräntan. 

 

5.1.2 Besparingsmodell 

Eventuella besparingar som kan göras med en energilagringsanläggning genom att köpa el när 

den är billig och använda lagrad energi när elpriset är högre beror uteslutande på differensen i 

elpris. Då förluster oundvikligen uppstår i ett energilagringssystem måste denna prisskillnad 

överstiga ett visst belopp som beror av anläggningens verkningsgrad och rörliga kostnader. 

Utifrån dessa parametrar kan ett driftschema tas fram som bestämmer vid vilka timmar 

anläggningen använder köpt el till att driva pumpar som pumpar upp vatten till en övre reservoar 

och vid vilka timmar vatten från den övre reservoaren leds genom turbiner för att generera 

elektricitet.  

Simuleringen med två olika driftscheman görs med hjälp av modelleringsprogrammet för 

energisystem EnergyPLAN. EnergyPLAN är en deterministisk datormodell som kan simulera en 

stor mängd olika former av energisystem. Modellen är framtagen på Ålborgs universitet och har 

varit i utveckling sedan 1999. Utifrån timvisa elpriser för ett år tar EnergyPLAN fram 

driftscheman och beräknar den ekonomiska vinst som energilagringsanläggningen gör. Exakt hur 

driftschemat ser ut för de aktuella åren presenteras inte i denna rapport. Algoritmen för 

framtagning av ett optimalt driftschema som maximerar besparingar kan sammanfattas med 

successiva iterationer av sju steg som beskrivs i kapitel 5.1.3. (Lund, 2013) 
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5.1.3  Algoritm för optimalt driftschema 

Steg 1. Identifiera timmen med det högsta elpriset för hela tidsperioden. 

Steg 2. Identifiera tidsspannet kring timmen med högsta elpris som avgränsas av den senaste 

timmen innan timmen med högst elpris då reservoaren är full samt den tidigaste timmen efter 

timmen med högst elpris då reservoaren är tom.  

Steg 3. Identifiera timmen med lägst elpris inom det tidsspann som avgränsats i steg 2. 

Steg 4. Beräkna marginalproduktionskostnaden med formel 5.3. Om detta värde är större än 

elpriset för timmen med högst elpris fortsätt till steg 5. Förklaring av formel 5.3 finns i bilaga 1. 

            
         

     
    (5.3) 

Där 

                                                      

                                            

                                          

                                   

                            

                              

 

Steg 5. Identifiera flaskhalsar för driften av anläggningen inom tidsspannet som avgränsas av 

timmarna med högst och lägst elpris. Flaskhalsen utgörs av det minsta värde av följande fyra 

faktorer: 

 Tillgänglig turbinkapacitet under timmen med högst elpris 

 Tillgänglig pumpkapacitet under timmen med lägst elpris 

 Minsta fria lagringsutrymme i reservoaren i det fall pumpdrift föregår turbindrift 

 Minsta använt lagringsutrymme i reservoaren i det fall turbindrift föregår pumpdrift. 

Steg 6. Använd turbinerna vid den timme med högst elpris och driv pumparna vid den timme 

med lägst elpris, med hänsyn till kapacitetsbegränsningar identifierade i steg 5. Om maximal 

turbinkapacitet eller pumpkapacitet används under en timme utesluts denna timme från framtida 

iterationer. 

Steg 7. Gå tillbaka till steg 1 och iterera tills ett helt år har genomarbetats.  

 

5.1.4  Prognostiskt driftschema 

Då det i praktiken inte går att ta fram optimala driftscheman eftersom exakta timpriser endast är 

kända 24 timmar i förväg görs beräkningar av möjliga besparingar även enligt följande 

prognostiska metod. Algoritmen använder prisdata för kommande 24 timmar för att göra en 

bedömning om det är lönsamt att driva anläggningen under en aktuell timme. 



-33- 
 

Energilagringsanläggningen körs i pumpdrift de timmar det aktuella elpriset är mindre än 

medelpriset för de kommande 24 timmarna och prisdifferensen mellan aktuellt elpris och 

medelpriset är större än ett för anläggningen med formel 5.4 beräknat minsta nödvändiga belopp. 

På motsvarande sätt körs anläggningen i turbindrift om det aktuella priset överstiger medelpriset 

för de kommande timmarna med mer än den nödvändiga prisdifferensen. Nödvändig 

prisdifferens betecknas    och medelpriset för kommande 24 timmar med  . Härledning av 

formel 5.4 finns i bilaga 2. 

 

   
           

      
   (5.4) 

 
Där K betecknar en kostnadskonstant. 

               (5.5) 

 

                                       

                                                                          

                                                                                 

 

Övriga beteckningar är samma som gäller för formel 5.3 

 

 

5.2 Beräkningsparametrar 

I det här avsnittet listas de kostnadscenarier som kommer användas för beräkning av 

investeringskostnad och fasta anläggningsparamtetrar från litteratur. Därefter redovisas hur 

pumpkapacitet och lagringskapacitet bestäms utifrån turbinkapaciteten och anläggningens 

verkningsgrad 

5.2.1 Investeringskostnad 

Investeringskostnaden för PHES anläggningar kan variera stort och beror i hög grad av 

anläggningsplatsens förutsättningar. Exempel på viktiga faktorer som styr kostnaden är om en 

eller flera konstgjorda reservoarer måste konstrueras, hur stor fallhöjden är och om kopplingen 

mellan reservoarerna går ovan eller under jord. Mest kostnadseffektivt är att uppgradera 

existerande vattenkraftverk till att ha PHES förmåga. (Deane m.fl., 2010)  

Tabellen nedan redogör för de tre kostnadscenarierna som används. Anläggningens totala 

investeringskostnad antas kunna hänföras till de tre kostnadsbärarna pumpkapacitet, 

turbinkapacitet och lagringskapacitet. (Hearps m.fl., 2014) 
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Tabell 2. Specifik investeringskostnad för pumpinvestering, turbininvestering och 

lagringsinvestering för tre kostnadscenarier. (Connolly m.fl., 2011; Hearps m.fl., 2014) 

Scenario Pumpinvestering 

[M€/MW] 

Turbininvestering 

[M€/MW] 

Lagringsinvestering 

[M€/GWh] 

Lågkostnad 0,2 0,2 8 

Medelkostnad 0,5 0,5 12 

Högkostnad 1 1 16 

 

När denna initiala investeringskostnad räknas om till en årlig investeringskostnad används en 

kalkylränta som motsvarar ett företags avkastningskrav på investeringar. I standardfallen för 

beräkningarna används en låg kalkylränta på 3 %. I känslighetsanalysen undersöks hur stor 

förändringen blir om en kalkylränta på 6 % används istället. 

 

5.2.2 Fasta parametrar 

Typiskt för PHES anläggningar är låga rörliga kostnader. De rörliga driftskostnaderna antas vara 

0,75 €/MWh för både pumpar och turbiner (Connolly m.fl., 2011; Deane m.fl., 2010; Steward, 

2010). De fasta årliga drifts- och underhållskostnaderna läggs till den årliga investeringskostnaden 

då dessa kostnader ej beror på hur anläggningen drivs. Dessa kostnader antas årligen motsvara 

1,5 % av den initiala investeringskostnaden. (Zach m.fl., 2012) 

PHES anläggningar karaktäriseras av långa livslängder. För beräkningarna antas anläggningens 

livslängd vara 40 år. Även om PHES anläggningar i många fall kan användas längre än så är 40 år 

tillräckligt lång investeringshorizont för ett företag som gör denna typ av investering. (Deane 

m.fl., 2010, Connolly m.fl., 2011) 

 

Tabell 3. Värdet på parametrarna fasta drift- & underhållskostnader, livslängd samt rörliga 

kostnader för pumpar och turbiner som antas vara konstanta i beräkningar. 

Fasta antaganden Värde Enhet 

Fasta drift- & underhållskostnader 1,5  % av initiell investering 

Livslängd 40  År 

Rörliga kostnader - pumpar 0,75 €/MWh 

Rörliga kostnader - turbiner 0,75 €/MWh 

 

5.2.3 Anläggningsverkningsgrad 

En energilagringsanläggnings verkningsgrad mäts AC-till-AC och anges i procent. Värdet säger 

hur mycket elektricitet man får ut när anläggningen körs i turbindrift i förhållande till hur mycket 

elektricitet som gick åt för att lagra energin vid pumpdrift. I en PHES-anläggning uppstår 

förlusterna huvudsakligen vid pumpdriften och turbindriften. Därutöver kan förluster uppstå i 

lagringssteget då vatten avdunstar från reservoaren.  
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Anläggningsverkningsgrader för existerande PHES anläggningar rör sig mellan 50 % och 85 % 

och nyare anläggningar har överlag högre verkningsgrader. Som utgångspunkt för beräkningar 

antas anläggningsverkningsgraden vara 85 %. (IEC, 2011; Zack m.fl., 2012)  

I känslighetsanalysen under kapitel 6.4.1 undersöks hur resultaten påverkas om verkningsgraden 

istället var 75 %.  

 

5.2.4 Turbinkapacitet 

En PHES anläggnings kapacitet definieras som den installerade turbinkapaciteten. När en PHES 

anläggning konstrueras är ett behov av en viss generationskapacitet i många fall utgångspunkten. 

Detta anger vilken maximal effekt som kan tas ut från energilagringsanläggningen. 

Dimensionering av pumpkapacitet och lagringskapacitet utgår därefter från turbinkapaciteten. 

(Connolly m.fl., 2011; Hearps m.fl., 2014) 

Anläggningar med turbinkapaciteter om 200 MW och 300 MW är i beräkningarna utgångspunkt 

för fortsatta undersökningar.  

 

5.2.5 Pumpkapacitet 

Pumparnas installerade kapacitet kan dimensioneras separat från generatorerna och avgör hur 

snabbt energilagret kan fyllas och därmed i vilken utsträckning timmarna med lägst elpris kan 

användas för energilagring. Normalt är att en anläggning har en likvärdig laddnings- och 

urladdningstid i vilket fall nödvändig pumpkapacitet kan beräknas med formel 5.6. (Connolly 

m.fl., 2011) 

              
               

                        
 (5.6) 

 

Som en del av känslighetsanalysen kommer påverkan från en ökning med 50 % av 

pumpkapaciteten från detta beräknade värde att undersökas. 

5.2.6 Lagringskapacitet 

Lagringskapaciteten hos anläggningar som används för intradaglig utjämning har normalt 

laddnings- och urladdningscykler på mellan 6 och 8 timmar (Deane m.fl., 2010). Det innebär att 

lagringskapaciteten med exempelvis en 6 timmar urladdningscykel motsvarar energin som 

sammanlagt tagits ut efter 6 timmar med maximal turbindrift. Nödvändig lagringskapacitet för en 

viss urladdningstid            , turbinkapacitet    och turbinverkningsgrad    kan beräknas 

med formel 5.7. (Connolly m fl, 2011) 

                  
               

  
   (5.7) 
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6 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten av investeringskostnadsberäkningarna följt 

besparingsberäkningarna. Tillsammans avgör dessa om en PHES anläggning vore lönsam givet 

elpriserna i Finland år 2012 och 2013.  

6.1 Investeringskostnad 

I tabell 4 nedan visas resultaten av investeringsberäkningarna från kapitel 5.1.1 givet det låg-, 

medel- och högkostnadscenario som redovisades i kapitel 5.2.1 tillsammans med 

anläggningsparametrar framtagna enligt kapitel 5.2. Investeringskostnad för anläggningar med 

200 MW och 300 MW turbinkapacitet undersöks för varje kostnadscenario och vardera med 

lagringskapacitet motsvarande två olika urladdningscyklar.  

Tabell 4 nedan visar initial kostnad som är investeringskostnaden innan den med 

annuitetsmetoden fördelas över anläggningen livstid och har beräknats med formel 5.2. Årlig 

kostnad är den initiala investeringskostnaden omräknad till en årlig kostnad med formel 5.1. 

Fallen med 1300 MWh lagring motsvarar en 6 timmar urladdningscykel med 200 MW 

turbinkapacitet och 1750 MWh lagring motsvarar 8 timmar urladdningscykel. 2000 MWh och 

2600 MWh lagring motsvarar 6 respektive 8 timmar urladdningscykel med 300 MW 

turbinkapacitet. 

 

Tabell 4. Initial kostnad och årlig kostnad för olika anläggningsparametrar och kostnadscenarier. 

 

 

 

 

 

 Initial kostnad [M€] Årlig kostnad [M€] 

200 MW 

turbinkapacitet 

1300 MWh 

lagring 

1750 MWh 

lagring 

1300 MWh 

lagring 

1750 MWh 

lagring 

Lågkostnadscenario 98 102 5,7 5,9 

Medelkostnadscenario 236 241 13,7 14,0 

Högkostnadscenario 461 468 26,8 27,3 

300 MW 

turbinkapacitet 

2000 MWh 

lagring 

2600 MWh 

lagring 

2000 MWh 

lagring 

2600 MWh 

lagring 

Lågkostnadscenario 146 151 8,5 8,8 

Medelkostnadscenario 349 356 20,3 20,8 

Högkostnadscenario 682 692 39,7 40,3 
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6.2 Besparingar 

I tabell 5 nedan visas möjlig besparing med 2012 och 2013 års elprisdata från Finland. 

Besparingar är beräknade både med ett optimalt driftschema enligt algoritmen i kapitel 5.1.3 och 

ett prognostiskt driftschema med algoritmen från kapitel 5.1.4. Möjlig besparing är beräknat för 

PHES anläggningar med 200 MW och 300 MW turbinkapacitet, vardera med lagringskapacitet 

motsvarande 6 och 8 timmar urladdningscykel. 

 

Tabell 5. Möjlig besparing år 2012 och 2013 för olika anläggningsparametrar. 

 

 

6.3 Nettoresultat  

Genom att från beräknade besparingar som presenteras i kapitel 6.2 dra den årliga kostnad som 

presenteras i kapitel 6.1 erhålls ett nettoresultat som visar om investeringen i en PHES anläggning 

varit lönsam. Ett positivt värde innebär att den besparing som gjorts under ett år är större än den 

med annuitetsmetoden över anläggningens livstid fördelade investeringskostnaden. Ett negativt 

värde innebär att den årliga besparingen inte är stor nog för att täcka den del av 

investeringskostnaden som hänförts et året.  

 Möjlig besparing 2012 [M€] Möjlig besparing 2013 [M€] 

200 MW 

turbinkapacitet 

1300 MWh 

lagring 

1750 MWh 

lagring 

1300 MWh 

lagring 

1750 MWh 

lagring 

Optimalt driftschema 6,4 7,2 4,4 4,8 

Prognostiskt 

driftschema 

5,1 6,1 3,4 4,1 

300 MW 

turbinkapacitet 

2000 MWh 

lagring 

2600 MWh 

lagring 

2000 MWh 

lagring 

2600 MWh 

lagring 

Optimalt driftschema 9,7 10,6 6,6 7,2 

Prognostiskt 

driftschema 

7,8 9,0 5,4 6,1 
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6.3.1 Anläggning med 200 MW turbinkapacitet och 1300 MWh 

lagring 

 

Diagram 6.1 Nettoresultaten för en 200 MW PHES anläggning med 1300 MWh lagring då den 

körs efter optimalt och prognostiskt driftschema år 2012 och 2013 för tre kostnadscenarier. 

 

6.3.2 Anläggning med 200 MW turbinkapacitet och 1750 MWh 

lagring 

 

Diagram 6.2 Nettoresultaten för en 200 MW PHES anläggning med 1750 MWh lagring då den 

körs efter optimalt och prognostiskt driftschema år 2012 och 2013 för tre kostnadscenarier. 
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6.3.3 Anläggning med 300 MW turbinkapacitet och 2000 MWh 

lagring 

 

Diagram 6.3 Nettoresultaten för en 300 MW PHES anläggning med 2000 MWh lagring då den 

körs efter optimalt och prognostiskt driftschema år 2012 och 2013 för tre kostnadscenarier. 

6.3.4 Anläggning med 300 MW turbinkapacitet och 2600 MWh 

lagring 

 

Diagram 6.4 Nettoresultaten för en 300 MW PHES anläggning med 2600 MWh lagring då den 

körs efter optimalt och prognostiskt driftschema år 2012 och 2013 för tre kostnadscenarier. 
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6.3.5 Resultatanalys 

Nettoresultaten för samtliga fyra anläggningsuppsättningar som tittats på visar att negativt 

nettoresultat erhålls med båda driftscheman och med elpriser från 2012 och 2013 om 

investeringskostnaden beräknats med medel- eller högkostnadscenariet. Med lågkostnadscenariot 

är en vinst möjlig år 2012 om anläggningarna skulle köras med optimalt driftschema. Positivt 

nettoresultat 2012 är även möjligt med prognostiskt driftschema i de fall anläggningen har 

lagringskapacitet motsvarande 8 timmar urladdningscykel. De positiva resultaten är dock mycket 

små jämfört med de negativa resultaten som erhålls med medel- och högkostnadscenarion för 

investeringskostnaden .  

6.4 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen ämnar undersöka hur en förändring av pumpkapaciteten, 

anläggningsverkningsgraden eller kalkylräntan påverkar resultaten.  

6.4.1 Pumpkapacitet 

En ökning av pumpkapaciteten gör att anläggningen kan fylla en större del av energilagret under 

de timmar med lägst elpris. För att undersöka i vilken storleksordning denna ökning är i har 

besparingsberäkningar med optimalt driftschema gjorts med 50 % större pumpkapacitet. 

Beräkningarna görs med både 200 MW och 300 MW turbinkapacitet. Resultatet för 2012 års 

prisdata blev en genomsnittlig ökning av vinsten med 5 % med 6 timmar urladdningscykel och 

ökning med 8,1 % med 8 timmar urladdningscykel. För 2013 blev ökningen 6,7 % respektive 9,3 

% i genomsnitt för de olika urladdningscyklerna.  

Större pumpkapacitet innebär större investeringskostnad och med de antaganden om hur 

investeringskostnaden beror av pumpkapacitet som presenteras i kapitel 5.2.1 erhålls att 

investeringskostnaden ökar med cirka 25 % för samtliga kostnadscenarier om pumpkapaciteten 

ökar med 50 %. 

6.4.2 Anläggningsverkningsgrad 

En anläggningsverkningsgrad på 85 % är i överkant av vad som kan uppnås idag. 

Verkningsgradens betydelse undersöks genom att genomföra samtliga beräkningar med en 

anläggningsverkningsgrad på 75 %. Resultatet med 2012 års prisdata är att besparingarna som 

kunde göras minskade med cirka 18 %. För 2013 var minskningen 25 % i snitt.  

6.4.3 Kalkylränta 

Kalkylräntan speglar de avkastningskrav som en investerare ställer på investeringen utifrån 

faktorer som kostnad för kapital och avkastning på alternativa investeringar. När den initiala 

investeringskostnaden för en PHES anläggning räknas om till en årlig investeringskostnad får 

kalkylräntan stor betydelse som följd av att PHES anläggningar har mycket långa förväntade 

livslängder. Utöver en kalkylränta på 3 % används en ränta på 6 % för att undersöka dess 

betydelse. Resultatet är att den årliga investeringskostnaden stiger med 39,8 % med 6 % ränta 

jämfört med 3 %.  

6.5 Resultatdiskussion 

Nettoresultaten visar tydligt att investering i en PHES anläggning i Finland i syfte att sänka 

elkostnader troligtvis skulle bli en förlustaffär. Endast med lågkostnadscenariot för 
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investeringskostnad och då anläggningen drivs med optimalt driftschema blir besparingen som 

görs under ett år större än den annualiserade investeringskostnaden. Detta gällde bara med 2012 

års elprisdata. För andra kostnadscenarier och med 2013 års prisdata blir nettoresultaten negativa.  

I Practical operation strategies for pumped hydroelectric energy storage (PHES) utilising electricity price arbitrage 

(Connolly m fl, 2011) undersöks sex olika elmarknader, däribland Nord Pool som helhet, om en 

PHES anläggning är lönsam givet 2005 till 2009 års elprisdata. Resultatet visade att Nord Pool 

var den enda undersökta elmarknad där lönsamhet inte kunde uppnås på.  

Med 6 timmar laddnings/urladdningscykel erhölls med det prognostiska driftschemat i snitt 80 % 

av de besparingar som är teoretiskt möjliga med ett optimalt driftschema. Detta gäller för både 

2012 och 2013 års prisdata. Det är i linje med Practical operation strategies for pumped hydroelectric energy 

storage (PHES) utilising electricity price arbitrage (Connolly m.fl., 2011) där 81 % säkerhet anges för 24 

timmar prognostiskt driftschema och 6 timmar laddnings/urladdningscykel.  

Med lagringskapacitet motsvarande 8 timmar laddings/urladdningscykel stiger träffsäkerheten till 

83 % med 2012 års prisdata och 84 % för 2013. Denna stigning har stöd i litteraturen med 

Connolly m fl som erhåller 87 % träffsäkerhet med 8 timmar cykel. Förklaringen till att större del av 

de teoretiskt möjliga besparingarna erhålls med större lagringskapacitet är att metoden varje 

timme avgör om det är lönsamt just denna timme att driva pumpar eller turbiner utan hänsyn till 

om det är mer lönsamt att vänta till en senare timme. Med större lagringskapacitet är det mindre 

sannolikhet att lagret är fullt under timmar då det vore billigast att lagra energi alternativt att 

lagret är tomt under timmar som det vore mest lönsamt att driva turbiner. Det går alltså inte att 

utifrån dessa siffror dra slutsatsen att större lagringskapacitet möjliggör att större del av teoretisk 

maximal besparing kan erhållas med andra driftscheman som kan optimera utefter 24 timmars 

prisdata.  

Connolly m fl erhåller i sina undersökningar att med ett driftschema som optimerar efter prisdata 

som är känt 24 timmar i förväg är det möjligt att göra upp mot 97 % av de besparingar som görs 

med ett för ett helår optimerat driftschema. Detta resultat gäller dock endast med 6 timmar 

laddings/urladdningscykel.  

 

Vid beräkning av möjlig besparing med prognostiskt driftschema görs beräkningar inte med 

varierad pumpkapacitet. Detta då algoritmen som tar fram driftschemat under en given timme 

endast talar om det är lönsamt att driva pumparna utan att ta hänsyn till om det vore mer lönsamt 

att vänta till en timme med lägre elpris. Det får som följd att anläggningen inte fullt kan utnyttja 

timmarna med lägst elpris till att lagra energi och vid tester erhölls i flera fall lägre total besparing 

över ett år med större pumpkapacitet med den prognostiska metoden.  

 

Känslighetsanalyserna visar att en ökning av pumpkapaciteten med 50 % ger en relativt liten, 

under 10 %, ökning i besparingar som kan göras under ett år. Med de antaganden om 

investeringskostnader som gjorts skulle dessutom investeringskostnaden stiga betydligt mer än 

besparingen.  

Om anläggningens verkningsgrad minskar från 85 % till 75 % sjunker också den besparing som 

kan göras med anläggningen. Hur stort detta tapp blir beror till viss utsträckning av hur elpriserna 

varierar under ett år. Detta är en logisk observation då formel 5.4 visar hur 
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anläggningsverkningsgraden uttryckt som pump- och turbinverkningsgrad påverkar storleken på 

den prisdifferens som måste finnas för att det ska vara lönsamt att driva PHES anläggningen. 

Att kalkylräntan har mycket stor betydelse för den annualiserade investeringskostnaden är en 

naturlig följd av att PHES anläggningar har långa livslängder. 

7 Slutsats och Framtida arbeten 

Slutsatsen som kan dras är att en investering i en PHES anläggning i Finland med all sannolikhet 

inte lönar sig. Investeringen utgörs främst av en stor initial kostnad som måste vägas upp av 

besparingarna som görs under anläggningens livstid. Det är därför extra viktigt att det finns en 

säkerhet i att årliga besparingar är möjliga och detta är inte fallet på den finska elmarknaden.  

För att möjlighet till stora besparingar ska finnas måste variationen i elpriser vara stora och 

frekventa. Finland som använder betydande andelar vattenkraft och kärnkraft vars drift kan styras 

i hög grad upplever inte de fluktuationer som vore nödvändiga.  

En tänkbar vidareutveckling på denna studie är att ta fram en algoritm för ett driftschema som 

optimerar utefter elpris som är kända 24 timmar i förväg. Detta driftschema kan användas med 

olika anläggningskonfigurationer i syfte att undersöka hur en energilagringsanläggning ska 

dimensioneras för att ta tillvara på så stor del av teoretiskt maximala besparingar med ett praktiskt 

användbart driftschema som möjligt. En annan möjlighet att gå vidare med den metod vi använt 

och tillämpning av en optimal metod för driftscheman är att ta fram framtidscenarier med timvisa 

elpriser. 

7.1 Framtida arbeten 

Energilagring väntas få en allt viktigare roll i framtiden då den ständigt fortsatta utbyggnaden av 

förnybara energikällor tycks fortgå. Energilagring erbjuder en mer balanserad och flexibel 

leverans till elnäten, den bidrar också till att mindre energi går förlorad. Den underlättar inte bara 

införandet av förnybara energikällor på marknaden utan påskyndar också utfasningen av fossila 

bränslen. Detta bidrar till att efterfrågan på energilagringstekniker ökar. Det är främst fyra olika 

energilagringstekniker som anses kunna lösa det storskaliga lagringsbehovet som installationen av 

förnybara energikällorna medför, och det är PHES, CAES, vätelagring samt batterier. Batterier 

tros kunna lagra upp till 50 TWh i framtiden (Parkinson, 2013b), men trott det menar vissa på att 

batterier ändå inte kommer bli den dominerande lagringstekniken då de väntas bli för dyra för att 

lösa de långsiktiga frågorna. PHES tros också kunna lagra upp till 50 TWh (Parkinson, 2013b), 

denna teknik är den mest etablerade energilagringsteknik i världen dels pga. att tekniken är så gott 

som färdig utvecklad men också pga. dess höga effektivitet. Vätgaslagring är i nuläget alldeles för 

ineffektiv för att kunna vara lönsam, problemet med effektiviteten ligger i separeringen av vätgas 

från vatten och därför är denna teknik fortfarande bara i prototypstadiet. Lagring av vätgas tros 

dock vara den optimala framtida lösningen så fort effektivitetsproblemet är löst, detta dels för 

dess höga energilagringskapacitet på upp mot 70 TWh och dels för dess breda 

användningsområde (Parkinson, 2013b). CAES är en relativt kostnadseffektiv lagringsmetod men 

kommer inte upp i samma lagringskapacitet som vätgas.  

I bilden nedan visas hur vätgas skulle kunna användas då effektivitetsproblemet är löst. 

Vindkraftverk (nummer 2 i figuren) levererar så mycket el till elnätet (nr. 1) som kan tas upp 

resterande el driver en vätgasgenerator (nr. 3) som omvandlar elen till vätgas och lagrar den i ett 

vätgaslager (nr. 4). En del av den lagrade vätgasen används till bränsle (nr. 5) för bl.a. fordon och 
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en del av vätgasen blandas genom en blandventil (nr. 6) tillsammans med biogas från ett 

biogaslager (nr. 7) och levererar en blandad gasmix till en kombinerad kraft och värmeenhet (nr. 

8). Den kombinerade kraft och värmeenheten omvandlar gasmixen antingen till värmeenergi som 

används till fjärrvärme (nr. 9) eller elektricitet som går ut i elnätet (nr. 1). 

 

 

Figur 12 Vätgaslagringens framtida användningsområden (Parkinson, 2013b) 

7.2 Elprisets utveckling 

En viktig faktor investeraren inte kan blunda för är hur elpriset kommer påverkas i framtiden vid 

en eventuell större användning av storskalig energilagring än idag. Elpriset beror på tillgång och 

efterfrågan. Eftersom energilagring används genom att köpa el då elpriset är lågt och lagra den 

för att användas då elpriset är högt, blir en följd av energilagring att efterfrågan på el stiger under 

perioderna med låg belastning samt att efterfrågan sjunker vid perioderna för hög belastning, 

efterfrågan jämnas ut. Bilden nedan visar hur efterfrågan av el varierar med tiden (till vänster i 

bilden nedan), samt hur efterfrågan kommer förändras om storskalig energilagring används i en 

större utsträckning (till höger i bilden nedan). 
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Figur 13 Det vänstra diagrammet i bilden visar hur efterfrågan varierar med tiden på dygnet i 
dagläget, det högra diagrammet visar hur efterfrågan kommer se ut vid en storskalig användning av 

energilagring (Zach m.fl.,2012). 

 

Vid en större användning av storskalig energilagring stiger efterfrågan och därmed elpriserna 

under perioderna med låg belastning och sjunker vid perioderna med hög belastning. Detta får 

stor påverkan på energilagringens ekonomiska lönsamhet då principen bygger på att utnyttja 

skillnader i elpris mellan toppar och dalar. Då förlusterna och kostnaderna för energilagring 

överstiger vinsten från användningen av lagrad energi är det inte längre ekonomiskt lönsamt att 

använda energilagring.  

Bilden nedan är en prognos över utjämnandet av elpriset med tiden som följd av en ökande 

användning av energilagring. Bilden visar också att det måste finnas en marginal på elpriserna 

mellan inköp och användning som tar hänsyn till energilagringsanläggningens förluster för att det 

skall vara lönsamt. 

 

Figur 14 Bilden visar att med tanke på lagringsteknikernas förluster måste det finnas en viss 
differens mellan pristopparna och prisdalarna för att det skall vara lönsamt (Zach m.fl.,2012). 
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Denna utveckling kan i värsta fall innebära, om utbyggnaden av energilagringsanläggningar blir 

för omfattande de kommande åren, att investerarna tvingas avveckla sina 

energilagringsanläggningar redan 2020 därför att prisskillnaden mellan topparna och dalarna är 

för låga, och det inte längre är lönsamt. Men pga. den nästan obefintliga lönsamheten för 

energilagring idag i Finland är det inte speciellt troligt att en så pass stor utbyggnad av 

energilagring kommer äga rum att det kommer påverka elpriset. 

I slutet av 2012 bestod Finlands elproduktion av 0,5 % vindkraft vilket bidrar till dessa låga 

variationer av elpriset. Detta medför att det knappt ens idag (beroende på förutsättningar) är 

lönsamt med energilagring i Finland men vindkraften är planerad att byggas ut och målet är att el 

producerad av vindkraft skall år 2025 stå för 6,5 % av den totala elproduktionen i Finland 

(Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst, 2014). En utbyggnation av vindkraft bidrar till att 

det blir större variationer i elproduktionen vilket medför större variationer i elpriset pga. utbud 

och efterfrågan. Detta är någonting som kan bidra till att energilagringen trotts allt kan bli lönsam 

i framtiden.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Förklaring av formel 5.3 

 

Marginalproduktionskostnaden för PHES anläggning        antas i modellen bero av de tre 

komponenterna marginalproduktionskostnad för turbiner och pumpar samt köp av el och har 

enheten €/MWh.  

Marginalproduktionskostnaden för turbiner     anges som kostnad för att driva turbiner och 

generatorer per energimängd i form av el som fås ut från anläggningen och har enheten €/MWh. 

Marginalproduktionskostnaden för pumpar     anges som kostnad för att driva pumparna 

exklusive köp av el per energimängd som matas in och har enheten €/MWh.      anger priset 

som el köps för och har enheten €/MWh.  

       beräknas som kostnad per energimängd som kan tas ut från anläggningen. Då 

kostnadskomponenterna     och      anges som kostnad per energimängd som matas in måste 

de multipliceras med faktorn 
 

     
 för att ta hänsyn till att förluster uppstår i pump och 

turbinstegen.    anger pumparnas verkningsgrad och   turbinernas. Förlusterna gör så för att 

kunna ta ut en viss mängd energi måste 
 

     
 gånger mer energi matas in för lagring. Kostnaden 

    anges redan som kostnad per energi som kan tas ut och formeln för        när de tre 

kostnadskomponenterna läggs ihop blir 
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Bilaga 2. Härledning av formel 5.4 

 

Minsta nödvändiga prisskillnad mellan elpriset då el köps för lagring och elpriset då anläggningen 

körs i turbindrift erhålls då elpriset då anläggningen körs i turbindrift är lika med 

marginalproduktionskostnaden för PHES anläggningen beräknat med formel 5.3. 

 

              

Insatt i formel 6.3 blir det 

          
        

     
    

Som efter multiplikation med       på båda sidor kan skrivas 

                               

 

          och     beror endast av anläggningens parametrar och inte av rörelser på 

elmarknaden. De grupperas som en kostnadskonstant K. 

               

 

Kvar blir 

                   

 

Medelelpriset för en tidsperiod ges beteckningen   och    införs som beteckning för minsta 

nödvändiga skillnaden mellan medelelpriset och elpriserna för lagring och urladdning. 

             

             

 

Om detta sätts in i formeln ovan erhålls 

                         

Som omskrivet så att    står ensamt blir  
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Bilaga 3. 

Nedan följer Finlands elpriser [€/MWh] för 2013, som användes för beräkning av lönsamheten. 

Rödmarkerade elpriser är priserna över medelvärdet för varje specifik dag. Det är priserna under 

medelvärdet, dvs. de ofärgade priserna som används då elen köps för lagring av energi.  
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