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Abstract 

Compressed Air Energy Storage (CAES) implies compressing air, store it and expand it later on. CAES is 

together with Pumped Hydro Energy Storage (PHES) the only commercial viable bulk energy storage 

systems today. With respect to the geological conditions of low land in Denmark, two different types of 

CAES-technologies were further investigated for energy arbitrage. 

Denmark participates in the Nordic electricity market and the electricity trading occurs through Nord Pool 

Spot (Elspot) where the electricity price is determined specifically for every hour, the day before. The daily 

variation of prices in 2013 could from an empirical analysis locate hours with peak and off-peak prices.  The 

main goal of this report was therefore to investigate possible revenues with chosen energy storage system 

to buy electricity on off-peak price hours and store it, then sell it during peak price hours.  

Currently, there are two CAES facilities, one located in Huntorf, Germany, and one in Alabama, USA. A 

couple of different cases were investigated. Four cases, H1, H2, H3 and H4 are included in “Current 

Scenario” with similar features as the conventional CAES-facility, Huntorf. Conventional CAES-facilities 

use natural gas in the combustion chamber to heat up the air before the expansion phase to prevent the 

turbines from freezing. Two additional cases were investigated, A1 and A2 are included in the “Future 

Scenario” that is based on information about a planned future advanced adiabatic CAES facility called 

ADELE, by the energy company RWE in Germany. 

The calculations about the first case, H1 were based on the original performance characteristics with a total 

compressor capacity of 60 MW and a total output of 290 MW with charge-and discharge times of 4 and 2 

hours respectively. The H2-case was assumed to be similar to the first H1-case with the only difference of 

a reduced consumption of natural gas by 25 %. The H3-case is based on the assumption of a compressor 

capacity of 480 MW and an output of 580 MW which gives the same charge- and discharge time of 1 hour. 

The H4-case is similar to H3 with the only difference of a reduced consumption of natural gas by 25 %. 

The A1-case concerns an AA-CAES facility of charge-and discharge time of 8 hours and 4 hours respectively 

with a compressor capacity of 200 MW and a total output of 260 MW. The second case assumes to have a 

total compressor capacity of 1600 MW and a total output of 1040 MW which gives the same discharge and 

charge time of 1 hour. 

The economic calculation model consists of two investment calculations, net present value- and payback-

method. Calculations made, indicates that an investment in these observed CAES-cases under given 

assumptions is not economically profitable within the estimated economic and technical lifetime. The net 

present value ratio has a range of -1 for case H1 to -0,88 for case A1. The payback-time varies between 

having no payback at all (case H1) to 113 years for case A1. 

The calculations should be seen as rough estimations and just be considered as a hint for the future potential 

of CAES as a tool for energy arbitrage. The sensitivity analysis proves for the derived cases from the CAES-

facility in Huntorf that a decreased price for natural gas did a huge impact on the operational revenues. 

Generally for all the different cases were that a reduction of the total plant investment, operation and 

maintenance costs and an increasing number of days with greater price variations would make the different 

CAES-cases more profitable. 

Advanced adiabatic CAES-facilities can potentially, with the necessary technical improvements, be a part of 

the future sustainable development. 

 



 
 

Sammanfattning 

Energilagring med hjälp av tryckluft (CAES) innebär att luft komprimeras och lagras för att expanderas vid 

ett senare tillfälle. Tillsammans med pumpkraftverk (pumpning av vatten till en högre liggande 

vattenreservoar) är komprimerad luft (CAES) de enda kommersiellt gångbara storskaliga 

energilagringsteknologierna i dagsläget. Utifrån de geologiska förutsättningarna i Danmark utvärderades 

lönsamheten för två olika typer av CAES-teknologier mer specifikt som teknologi för energihandel.  

Danmark medverkar i den nordiska elmarknaden och elhandeln sker genom Nord Pool Spot (Elspot) där 

elpriset fastställs för var timme, dagen innan. Den dagliga prisvariationen år 2013 kunde, utifrån en empirisk 

analys av max- och minelpris, analyseras där elpriset var särskilt högt respektive särskilt lågt. Huvudmålet 

med denna rapport var därför att undersöka intäktsmöjligheter genom att med vald energilagringsteknik 

lagra energi vid lågt elpris för att senare sälja denna energi vid ett högt elpris. 

I dagsläget finns två CAES-anläggningar; en i Huntorf, Tyskland samt en i Alabama, USA. Ett antal olika 

fall undersöktes i rapporten. Fyra stycken fall, H1, H2, H3 och H4 ingår i ”Dagens scenario” med liknande 

och modifierad prestanda som den konventionella CAES-kraftanläggningen i Huntorf. Konventionella 

CAES-anläggningar använder naturgas i förbränningskammaren för att värma upp luften innan 

expansionsfasen för att förhindra frysning av turbinerna. Två ytterligare fall, A1 och A2 ingår “Framtidens 

scenario” som baseras på information från ett projekt kring en planerad avancerad adiabatisk anläggning vid 

namn ADELE, av energiföretaget RWE i Tyskland.  

Lönsamheten för Fall H1 beräknades utifrån anläggningen i Huntorfs ursprungliga prestanda med en 

kompressorkapacitet på 60 MW och en total uteffekt på 290 MW och upp-och urladdningstid på 4 

respektive 2 timmar. Fall H2 liknar fall H1 med enda skillnaden att naturgaskonsumtionen antas vara 25 % 

lägre med införandet av en rekuperator. Fall H3 har en antagen kompressorkapacitet på 480 MW och 

uteffekt på 580 MW vilket ger en upp-urladdningstid på 1 respektive 1 timme. Fall H4 liknar H3 förutom 

att naturgaskonsumtionen är 25 % lägre med en med hjälp av en rekuperator. Fall A1 utgår från en upp- 

och urladdningstid på 8 respektive 4 timmar med en kompressorkapacitet på 200 MW och uteffekt på 260 

MW. Fall A2 antas ha en kompressorkapacitet på 1600 MW och uteffekt på 1040 MW vilket ger en upp- 

och urladdningstid på en respektive en timme. 

Den ekonomiska beräkningsmodellen utgjörs av två olika investeringskalkyleringar, nuvärdes- och 

paybackmetoden. Genomförda beräkningar ger att investeringar enligt de betraktade CAES-fallen utifrån 

givna antaganden inte är lönsamma utifrån de estimerade ekonomiska och tekniska livslängderna. 

Nettonuvärdeskvoten för de olika fallen sträckte sig från -1 för fall H1 till -0,88 för fall A1. 

Återbetalningstiden sträckte sig från ingen återbetalningstid alls (fall H1) till 113 år för fall A1. 

De ekonomiska beräkningarna bör anses som grovt uppskattade och bör endast fungera som en antydan 

kring den framtida potentialen för CAES som medel för energihandel. Känslighetsanalysen påvisade för de 

fall som utgick från den konventionella CAES-anläggningen i Huntorf att en sänkning av naturgaspriset gav 

en stor positiv inverkan på lönsamheten. Generellt för alla de olika fallen var att en minskning av 

grundinvestering, drifts- och underhållskostnader och fler dagar med större prisvariation gjorde CAES-

fallen mer lönsamma. 

Avancerade adiabatiska CAES-anläggningar, med nödvändiga tekniska framsteg, kan potentiellt bli en del i 

en framtida hållbara utveckling.  
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1 Introduktion och problemformulering 

Jordens totala användning av energi ökar varje dag. Dagens samhälle handlar därför om att mänskligheten 

behöver tänka mer klimatsmart för att skapa en hållbar framtid. Energi är något som varje människa utnyttjar 

varje dag i form av mat, uppvärmning, kylning, belysning och transporter. Att energi är livsviktigt gör att 

kostnaden både ekonomiskt och miljömässigt är högst relevant. I Figur 1 nedan visas den årliga utvecklingen 

av världens primära energibehov om nuvarande regeringsregler och åtgärder kvarstår och inga andra 

förändringar sker. 

 

Figur 1. Den årliga utvecklingen av världens primära energibehov vid nuvarande policy [1]. 

Figur 1 visar att världens energibehov förutspås att stadigt öka utifrån dagens regelverk och förutsättningar. 

Detta har med faktorer som befolkningsökning, ökad urbanisering och ökad industriproduktion att göra. 

Detta skapar stora utmaningar för att skapa en hållbar utveckling och medför att energins väg från 

primärenergi till användning är högst väsentligt för människan.  

Planer finns hos de nordiska länderna och exempelvis Tyskland på en utbyggnad av intermittenta energislag 
såsom vindkraft för att skapa en hållbar global miljöstrategi. Det kommer att ge energilagring en essentiell 
roll i framtidens hållbara energiförsörjning. Den småskaliga elproduktionen tros också öka. En av de största 
framtida utmaningarna är att övergå till ett icke-fossilt energisystem med stor andel förnyelsebara energislag 
samtidigt som balansen mellan konsumtion och produktion ska ske på ett ekonomisk tillfredställande sätt. 
Inom en snar framtid kommer stora krav att ställas på elnäten att kunna hantera stora fluktuationer i 
produktionen av el. Energilagringens applikationer utökas successivt vilket gör det till ett intressant och 
nödvändigt ämne där stora tekniska framsteg kan lösa framtidens miljö-och kostnadsproblem. Energilagring 
stärker de förnybara energislagens ställning gentemot de fossila bränslena då tillförlitligheten ökar hos de 
förnybara energislagen. 
 
Att kunna lagra energi i stora skalor tillåter dagens elektriska system att verka mer effektivt, med en ökad 

verkningsgrad vilket ger lägre priser, mindre utsläpp och en mer pålitlig energiförsörjning. Förnybara 

energislag är inte bara ett utsläppsfritt alternativ till fossila bränslen utan skapar dessutom en viss 

energisjälvständighet som påverkar den inhemska ekonomin i Danmark. 

Traditionella energikällor såsom naturgas-och kolkraftsanläggningar måste sättas på/av beroende på 

efterfrågan och opererar egentligen aldrig på full styrka. Detta gör att det både kostar mer och ger större 

andel utsläpp än vad som egentligen behövs för att möta våra energikrav. En annan viktig faktor är den 
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långsamma upprampningshastigheten hos de stora kraftverken som gör att dessa ibland inte kan tillgodose 

energi till ett rimligt pris när efterfrågetopparna infinner sig. 

 
Ett hinder som funnits under en längre tid mot teknikutveckling hos storskalig energilagring är de stora 
vattenfyllda dammarna i Norge och Sverige som hindrat priset från att variera alltför mycket. Det har 
minskat möjligheten för storskaliga forskningssatsningar och investeringar i olika lagringsmetoder. 
 
De främsta pådrivande behoven för teknisk utveckling av energilagring i dagsläget: 

 Med givna begränsningar av elproduktion och transmission kunna snabbt och effektivt tillgodose 

förändringar i efterfrågan. 

 Behovet av att kunna integrera intermittenta energislag i elförsörjningssystemet. 

 Möta den pågående ökningen av trängseln i transmissions-och distributionssystemet. 

 Förbättra möjligheten av att kunna upprätta effektiviteten och tillförlitligheten i elnätet. 

 Tillmötesgå det ökande behovet av hög kvalitativ och säker el vid användning av mer känslig 

elektronik.  

För mer information gällande dessa pådrivande behov för energilagring, se källa [2]. 
 
Ett sätt att utnyttja dessa prisvariationer vore att anpassa sin efterfrågan till de tider när priset är lågt. 
Elektricitet är till skillnad från andra råvaror något som måste konsumeras vid generering om det inte kan 
lagras. En bättre energilagringsmöjlighet skulle göra att industrier och andra aktörer inte behöver ändra sitt 
”beteende”. I Norden beror elpriserna beror till stor del på hur väl fyllda vattenreservoarerna är. I dagsläget 
exporteras överskottsel till låga priser medan det vid behov importeras el till ett högre pris än det tidigare 
exportpriset.  
 
Energihandel är bara ett av många potentiella användningsområden för energilagring. Det finns en rad olika 
faktorer som påverkar lönsamheten av att bedriva energihandel med hjälp av energilagring på en fri 
elmarknad. De absolut viktigaste är elprisets variation men vid lagring med hjälp av CAES med 
konventionell teknik spelar också naturgaspriset en viktig roll.  
 
Den danska elmarknaden är intressant eftersom kunden under vissa tidpunkter på dygnet får betalt för att 

inhandla el. Danmark anslöt sig till Nord Pool år 2000 efter avregleringen av den monopoliserade 

elmarknaden. I dagsläget är Danmark en relativt stor användare av det förnybara energislaget vindkraft.  

2 Målformulering 

En ökad användning av intermittenta energislag kan leda till en ökad elprisvariation och mindre lönsamhet 

för dessa energislag. Denna rapport skall därför undersöka huruvida energilagring kan vara lösningen för att 

möjliggöra ytterligare expansion av miljövänlig elproduktion. 

Rapporten skall vidare undersöka huruvida det finns några framtida lönsamma möjligheter för stora aktörer 

att investera i energilagring i Danmark.  

Mer specifikt skall detta projekt analysera den danska elbörsen i region DK2 som omfattar de östra delarna 

av Danmark för att identifiera dagliga prisvariationer under år 2013. Olika tekniker för energilagring kommer 

att undersökas för att ta reda på vilken som kan vara mest lämpad för energihandel regionen DK2. Vidare 

kommer lönsamheten utvärderas för den energilagringsmetod som valts att undersökas. 

Ett delmål till detta är att ta reda på vad den valda teknologin har för potentiella möjligheter till lönsamhet 

i framtiden. 
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs en rad olika energilagringsteknologier, elmarknaden, energisituationen i Danmark 

och hur lagring ska minska energikostnaderna. 

3.1 Elmarknaden 

Ett elsystem kräver en ständig balans mellan produktion och konsumtion. Problematiken ligger i att 

producenterna inte har någon exakt kännedom om när kunderna behöver som mest el utan behöver förlita 

sig på statistik. 

Ett elnät säkerställer därför att kunderna får den el som betalts för i rätt tid. Det krävs således aktörer på 

elmarknaden som ansvarar för driften och nya investeringar i elnätet. Detta finansieras med hjälp av 

nätavgifter som utöver spotpris och skatter utgör den slutgiltiga elkostnaden för konsumenten.  

De två huvudsakliga aktörerna som finns på elmarknaden är producenter och konsumenter. 

Producenterna avser de som både äger och driver elmarknaden med hjälp av olika anläggningar för 

kraftverk. Konsumenterna avser de som istället är den slutgiltiga kunden och den som faktiskt använder 

elektriciteten i slutändan.   

 

Figur 2. Översikt över elmarknaden [3]. 

I figur 2 visas en översiktlig bild över elmarknaden. Elmarknaden har endast ett fåtal stora elproducenter 

eftersom verksamheten gynnas kraftigt av stordriftsfördelar, det vill säga minskande styckkostnader på 

grund av storskalig produktion vilket leder till billigare elektricitet för alla parter.  

3.1.1 Återförsäljare 

Det finns många konsumenter på elmarknaden som är små. Det finns därför många återförsäljare som 

representerar konsumenterna och köper in el för konsumenternas räkning. Återförsäljaren köper då el från 

producenten och säljer denna vidare till konsumenten. Detta gör att kunderna lättare får en överblick över 

utbudet och lättare kan välja bland de olika producenterna. 
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3.1.2 Systemoperatör 

Systemoperatören säkerställer driften av själva elsystemet och håller i de administrativa bitarna för handeln 

av el. Dess viktigaste uppgift är att ansvara för den tekniska funktionen för elsystemet, det vill säga 

upprätthålla frekvensreglering och efterhandel. Sverige, Norge, Finland och Danmark har sin gemensamma 

elmarknad, Nord Pool.  Varje land har sin egen systemoperatör, energinet.dk innehar rollen i Danmark. 

3.1.3 Balansansvariga 

De balansansvariga är de som reglerar eventuella avvikelser och kan ses som pilarna i figur 1 ovan. Denna 

roll ageras oftast av återförsäljaren. 

3.1.4 Nätägare 

Marknaden för nätägare skulle aldrig kunna vara konkurrensutsatt. De enorma investeringarna som krävs 

för att gå in på marknaden gör att flera olika konkurrerande företag skulle göra marknaden 

samhällsekonomiskt olönsam. Därför är marknaden som avser transmission och distribution naturliga 

monopol och sköts av vissa stora bolag eller myndigheter. Det statliga bolaget Energinet.dk är nätägare i 

Danmark.  

Själva elhandeln sköts via en central elbörs. Det finns två typer av marknad; den centraliserade och den 

bilaterala.  

Den centrala elbörsen fungerar på det sätt att intressenterna lämnar in sälj- respektive köpbud på elbörsen 

och spotpriset bestäms indirekt av den fria marknaden för utbud och efterfrågan (Nord Pool Spot). Denna 

fria marknad har en handelsperiod på 1 timme och omfattar Danmark, Finland, Sverige och Norge. Buden 

lämnas in senast klockan 12 dagen innan de släpps.  

För mer information gällande elmarknaden och dess aktörer hänvisas läsaren till källa [3]. 

3.2 Energisituationen i Danmark 

De högsta elpriserna och de största skillnaderna i pris mellan pristopparna och prisdalarna i Danmark på 

Nord Pool spot infinner sig under vardagarna. Baserat på årsrapporten för 2012 använde Danmark cirka 

34 000 GWh. Av dessa 34 000 GWh kommer 29 000 från egen produktion och cirka 5 000 från import.  

Nedan i figur 3 åskådliggörs uppdelningen mellan olika energislag i Danmarks elproduktion.  
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Figur 3. Elproduktion i Danmark år 2012 över de olika energislagen och dess andelar [4]. 

I figuren visas att vindkraft genererar cirka 35 % av Danmarks totala elproduktion. Danmark har sedan 1970 

varit världsledande vad det gäller elproduktion från vindkraft. Danmark låg tidigare i framkant när det gäller 

kärnkraftsforskning och hade planer på en utbyggnad av kärnkraften, men 1985 bestämde det danska 

parlamentet att inga kärnkraftverk skulle byggas. 

Till år 2022 planerar Danmark att öka sin vindkraftskapacitet med 44 % jämfört med år 2012. Den 

installerade vindkraftskapaciteten i slutet av år 2013 var 4792 MW [5] och I dagsläget ligger 

vindkraftsproduktionen på cirka 11,1 TWh men planeras att för år 2022 vara cirka 20,5 TWh [4].  

Den danska regeringen har som mål att andelen elproduktion från vind ska vara 50 % år 2020 [5]. 

Användningen av den icke förnybara energikällan kolkraft kan då minska vilket leder till minskade utsläpp. 

I dagsläget släpper Danmark årligen ut cirka 14 000 000 ton koldioxid vilket är en minskning med cirka 

6 000 000 ton sedan år 2010 [4]. En ökad vindkraftsproduktion skulle kunna leda till att denna siffra minskar 

avsevärt. Eftersom Danmark vill gynna förnybara energislag har dessa inrättat en så kallad ”PSO-avgift”. 

Detta innebär att energibolag betalar en viss avgift till nätägaren, Energinet.dk. Denna används därefter för 

uppmuntran av förnybara energislag. För den slutgiltiga konsumenten tillkommer indirekt en kostnad 

baserad på systempriset (spotpriset), skatter och avgifter (exempelvis nätavgifter, systemavgifter och PSO-

avgift). Danmark har den högsta skatteandelen av sitt marknadspris på el, 56 % år 2010 [6]. Denna höga 

skatteandel ska underlätta att de danska målen gällande en utbyggnad av exempelvis vindkraften uppfylls. 

Den danska huvudstaden Köpenhamn har som mål att vara ”koldioxidneutral” år 2025. Detta innebär att 

staden varken ska tillföra eller bortföra någon mängd koldioxid till atmosfären utan hålla en stabil låg nivå. 
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Figur 4. Veckovis vindkraftsproduktionen för 2013 i Danmark [7]. 

Figur 4 ovan visar den veckovisa vindkraftsproduktionen i DK2. Det visas att vindkraftsproduktionen 

fluktuerar väldigt mycket. En ökad vindkraftsproduktion är gynnsamt både för elkonsumenten och 

samhället samt även för människor i framtida generationer med minskande utsläpp. 

Danmark har en vision, kallad ”Vision 2050”, där målet är att ha 100 % förnybara energikällor. 

Vindkraftsproduktionen ökar i direkt proportion till hur mycket det blåser. Figur 4 ovan visar hur 

vindkraftsproduktionen varierar över ett år i Danmark. I figuren ovan ses att vintermånaderna är de månader 

som genererar störst vindkraftsproduktion. Ibland blåser det så starkt att visa vindturbiner till och med 

måste stängas av eftersom det kraftiga överskottet av el på marknaden skapar instabilitet men också på 

grund av säkerhetsskäl vid för höga vindhastigheter som turbinerna inte klarar av. 

3.2.1 Elpris 

I figur 5 nedan visas det danska spotprisets utveckling. 

 

 

Figur 5. Översiktlig bild över spotprisets utveckling i DK2. Den röda linjen markerar trendlinjen [7]. 

I figur 5 åskådliggörs hur elpriset fluktuerar både årligen och månadsvis. Den trend som finns är att 

spotpriset generellt ökar (markeras av den röda uppåtgående linjen). 
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En viktig aspekt i utbredningen av intermittenta energislag är ”The merit order effect”. Principen bygger på 

att de energislagen med lägst marginalkostnader för produktion prioriteras vid elproduktion. Den danska 

elhandeln sker främst med grannländerna Tyskland, Sverige och Norge. De två sistnämnda länderna har 

stora mängder vattenkraft som kan regleras. Det har gjort att dessa länder ibland inte väljer att inte generera 

el när det är hög vindkraftsproduktion i Danmark. Vattenkraften i Norge, Sverige och Finland reglerar på 

så sätt tillgång/efterfrågan på elnätet vilket indirekt påverkar spotpriset. I övrigt behöver Danmark förlita 

sig på vindkraftsproduktion, import, export och dyr elproduktion från fossila energislag som olja, kol och 

naturgas. En ökad utbredning av den danska vindkraften har således lett till ökad prisvariation och trend 

med ökande elpris.  

Den stora mängd vindkraftsproduktion som beskrivs i tidigare avsnitt påverkar elpriset dagligen. Elpriset 

varierar väldigt slumpmässigt. I figur 6 nedan visas hur elpriset varierar under en godtyckligt vald dag, här 

den 7:e december 2013. Elpriset påverkas av både tillgång och efterfrågan samt hur den dagliga 

elproduktionen interagerar. Detta gör att elpriset kan variera kraftigt mellan efterföljande dagar.  

 

Figur 6. En linjegraf som åskådliggör hur elpriset förändras timvis över en 24-timmarsperiod. Här 
exemplifieras den 7:e december [7]. 

Figur 6 åskådliggör tydligt att elpriset är som lägst under nätterna, när efterfrågan på el inte är lika stor. På 

samma vis är elpriset högts på eftermiddagen/kvällen då mycket aktivitet på elnätet sker. Precis som också 

figur 7 nedan visar kan priset vara negativt vilket skapar instabilitet på marknaden. Ett extremfall var 

december 2012 i Danmark. Elpriset var under en timme -200 EUR/MWh.  

Efter de observationer som gjorts över den timvisa variationen för elpriset, syns en trend att variationerna 

ofta är frekventa med ett lågt spotpris på natten och ett högt spotpris kvällen, liknande figur 6. Under dagen 

är trenden att spotpriset är ett medelvärde av det höga och låga spotpriset. Detta är den generella 

observationen, men undantag förekommer. 
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Vid tidpunkter med hög respektive låg vindkraftsproduktion i Danmark leder ofta till stora variationer i 

elpriset, vilket visas i figur 7 nedan.  

 

Figur 7. En linjegraf som åskådliggör hur elpriset varierar per timme över år 2013 i Danmark. Den röda 
linjen är medelpriset för hela året [7]. 

Linjegrafen visar elpriserna för år 2013 i regionen DK2. DK2 omfattar som tidigare beskrivits den östra 

delen av Danmark och har generellt lite högre elpris än västra Danmark (DK1). Detta beror till stor del av 

att östra Danmark är ett område med hög kapitalkonsumtion. Timme 1 är ekvivalent med klockan 00-01 

den första januari år 2013, medan timme 8760 är ekvivalent med timme 23-24 den 31 december 2013. Att 

den är kraftigt negativ vissa timmar kan bero på att vinden då blåst väldigt hårt samtidigt som elbehovet i 

regionen och i närliggande områden varit lågt. Det kan finnas nätter med lägre förbrukning och mer 

gynnsamma väderförhållanden som leder till en överproduktion. En noggrannare överblick över hur elpriset 

varieras timvis finns bifogat i bilaga 1.3 där timpriset för varje månad hela år 2013 visas separat. 

3.3 Applikationer för energilagring 

Det finns en rad olika applikationer och sidotjänster för energilagring som: 

 Primär-, sekundär- och tertiärkontroll (frekvensreglering, backup-reserv) 

 Dödnätsservice 

 Lokal energioptimering  

 Stärka upp intermittenta energislag 

 Energihandel 

Syftet med frekvensreglering är att bevara balansen mellan produktion och konsumtion (efterfrågan). 

Frekvensregleringen innefattar primär-, sekundär- och tertiärkontroll. Primärkontroll är ett energitillskott 

som kan behövas att tillföras inom ett par sekunder vid små störningar.  Sedan kommer energi från 

sekundärkontrollen vars syfte är återställa balansen i systemet där störningen skedde. Den tertiära kontrollen 

sätts in för att bevara den sekundära balanseringsmöjligheter och vid extrema fall kan även ännu mer energi 

från tertiärkontrollen behövas. Till skillnad från primärkontrollen kan tertiärkontrollen sättas in efter 15 

minuter [8]. I Norden används stora mängder energilagring, mestadels pumpkraftverk för övergripande 

energibalansering (sekundärkontroll/tertiärkontroll).  
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Systemoperatören köper primärregleringsreserver på dagliga auktioner där bud lämnas in från elproducenter 

eller innehavare av exempelvis energilagringsanläggningar. Den danska systemoperatörens behov för 2011 

var ±27 MW [6]. Sekundärkontrollen köps på månatlig basis. 

Dödnätsservice är förmågan hos ett kraftverk, energilagringsanläggning eller elsystem att starta upp utan 

behov av extern kraftkälla och tillföra nödvändig energi för att återaktivera elnätet efter exempelvis en 

olycka. 

För elintensiva företag är lokal energioptimering, det vill säga förmågan att minska behovet av el vid 

pristoppar, betydelsefullt ur en ekonomisk synpunkt. Det pris som kunden betalar idag till elbolag är delvis 

proportionell mot andelen effekt som maximalt fås tillgång till på nätet men också proportionell mot hur 

stor andel som konsumeras. Utifrån kundens synvinkel reserveras således en tjänst som underutnyttjas eller 

överbetalas i förhållande till den faktiska energianvändningen. Kundens strävan kan bl.a. vara att utjämna 

den mängd el som köps till en jämn och stabilnivå för att minska den ”fasta nättillgångskostnaden”. För att 

spara pengar lagras el när förbrukningen är liten och vid hög förbrukning används istället energilagring för 

att inte öka mängden el som behöver köpas.  

Energilagring kan komplettera intermittenta energislag och stärka dess kommersiella gångbarhet. 

Energihandel som undervärderas främst i denna rapport, innebär att vid smart drift av ett 

energilagringssystem kan pengar sparas och generera intäkter åt ägaren.  

4 Olika teknologier för energilagring 

Det finns en rad olika energilagringsmöjligheter för dagens elnät såsom exempelvis batterier, pumpkraftverk, 

tryckluft och svänghjul. Vissa teknologier som pumpkraft, tryckluft (CAES), supraledande lager (SMES) 

och vissa typer av batterier utvecklades redan på 1970-talet. Orsaken till att olika energilagringsmetoder togs 

fram var till stor del endast för att minska sårbarheten hos elproduktionen. Den generellt ökande 

miljömedvetenhet i världen gör att behovet av nya tekniker tros bli stort vilket lett till ökade resurser för 

forskning inom området.  I figur 8 nedan visas olika energilagringsmetoder. 

 

Figur 8. En översiktlig figur över de olika energilagringsteknologier och hur dessa delas in. 
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De olika teknologierna är indelade i olika grupperingar beroende på hur 

energilagringen/energiomvandlingen sker: mekanisk, elektrisk, elektrokemisk eller termisk energilagring. 

Det är en stor skillnad på respektive energilagringsmetod när det kommer till installerad kapacitet i det 

globala nätet. Pumpkraften är väldigt dominerande vilket visas i nedanstående figur 9. 

 

Figur 9. Uppskattad installerad energilagringskapacitet i det globala nätet för 2011 [9]. 

I den schematiska figuren ovan visas att pumpkraft är den i särklass mest använda energilagringsmetoden i 

dagsläget vilket beror på att metoden bygger på enkel och väl utforskad teknik. Pumpkraften kan lagra stora 

mängder energi under en lång tid relativt billigt i jämförelse med andra alternativ.  I takt med att tekniken 

utvecklas och kravet på ett nytt ”smart elnät” införs med krav på helt andra tillämpningar utvecklas nya 

energilagringsteknologier.  

Olika energilagringslösningar tillgodoser olika applikationsområden eftersom egenskaperna skiljer sig 

gällande exempelvis: 

 Verkningsgrad 

 Lagringskapacitet 

 Livslängd 

 Energitäthet  

 Energidensitet 

 Geologisk belastning  

 Kostnader  

 Lagringstid 

 Tillförlitlighet 

 Miljöpåverkan 

I kommande avsnitt beskrivs ett antal olika energilagringsmetoder mer utförligt. 

4.1 Termisk 

Denna energilagringsmetod bygger på att temporärt lagra energi genom värme eller kyla för att kunna 

använda energin vid en annan tidpunkt.  

Det finns huvudsakligen tre olika sätt att lagra värme inom den termiska lagringsmetoden. De tre är: 

 Sensibel värmelagring 

 Latent värmelagring 

Pumpkraft, 123390 MW
Svänghjul och övriga, 95

MW

Batterier, 451 MW
CAES, 440 MW

Termisk, 1144 MW

Övrigt, 2130 MW

Pumpkraft Svänghjul och övriga Batterier CAES Termisk
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 Kemisk värmelagring 

Den sensibla värmelagringen bygger egentligen på att ett material kan tillföras energi genom att värma det 

till en högre temperatur. Den värme som förknippas med denna temperaturhöjning kallas för sensibel 

värme. Den mängd värme som tillförs är helt enkelt produkten mellan den specifika värmekapaciteten hos 

materialet och temperaturhöjningen. Denna värme kan sedan spontant överföras till ett kallare material 

enligt termodynamikens andra huvudsats. Den andra huvudsatsen säger att entropin hos ett system aldrig 

minskar utan istället vill systemet utvecklas till ett tillstånd av maximal entropi det vill säga termodynamisk 

jämvikt.    

Den mängd värme som kan överföras från ett material med en högre temperatur till ett annat material med 

lägre temperatur ges av materialets densitet, specifika värmekapaciteten vid konstant tryck, volym och 

temperaturskillnad.   

Material har olika fördelar och nackdelar som värdet på den specifika värmekapaciteten, 

användningstemperatur, termiska konduktiviteten och densiteten. Vid lagring över en lång period är den 

termiska isolationen av lagringsmaterialet och dess area av stor betydelse. Värmeförlusterna är 

proportionella mot ytarean.    

Den latenta värmelagringen bygger istället på att energi lagras genom fasomvandlingar utan ändring i den 

kemiska kompositionen hos materialet. Vid en fasomvandling sker ett ”hopp” för entropin och således 

också en ändring i värmeinnehåll. Den latenta värmelagringen sker således vid en någorlunda konstant 

temperatur till skillnad från sensibel värmelagring.  Den mängd värme som involveras i latent värmelagring 

är mycket större än vid sensibel värmelagring.  

Den kemiska värmelagringen bygger som namnet antyder på kemiska reaktioner som när till exempel väte 

och syre tillsammans bildar vatten, vilket innebär att en ändring i den kemiska kompositionen sker. För mer 

information gällande termisk lagring, se källa [10]. 

En applikation för termisk lagring kan exempelvis vara i ett energisystem innehållandes vindkraftverk och 

kraftvärmeverk (CHP) utöver den termiska lagringen. Kraftvärmeverk antas få en stor roll i det framtida 

energisystemet när det gäller införandet av nya intermittenta energislag såsom vindkraft. Vid tidpunkter med 

låg vindkraftsproduktion sätts kraftvärmeverket på och levererar elektricitet samtidigt som restvärmen 

används för att värma upp vatten. När efterfrågan på det varma vattnet minskar hos kunderna skickas det 

till ett termiskt lagringsutrymme. När vindkraftsproduktionen är hög, producerar det kombinerade 

värmekraftverket lite el och varmt vatten vilket ger varmvattenbrist. Då används det lagrade varma vattnet. 

Mer information angående principen för kraftvärmeverk och dess betydelse för energilagringsområdet finns 

på källa [11].  

Termisk energilagring förbises ofta när det gäller diskussioner kring behov av energilagring. Cirka 50 % av 

den slutgiltiga energianvändningen i Europa kommer trots allt från värme och alla energiomvandlings-

processer involverar värmeutsläpp. Forskning angående termisk energilagring bör således vara av högsta 

prioritet i det framtida energisystemet vad det gäller effektivare tillvaratagande av spillvärme. 

4.2 Supraledande lager 

Supraledande lager även kallad SMES, lagrar energi i magnetfält omkring supraledare. Fördelarna med denna 

lagringsmetod är att tidsfördröjningen vid laddning och urladdning är obetydlig och att väldigt hög effekt 

kan erhållas på väldigt kort tid. I jämförelse med andra lagringsmetoder är förlusterna väldigt små. 

Den mängd magnetiska energi som kan lagras i externa magnetfält beror till stor del på fältets intensitet. 

Strömmen tillåts passera genom en elektrisk ledare. 

Höga strömmar är nödvändigt för att kunna lagra stora mängder energi. Det skapas dock värme när ström 

passerar genom metalledningar. Det är bra med ett supraledande material med obefintlig resistans vilket gör 

att förlusterna blir små. Under upp-och urladdning sker en förlust på cirka 2-3% i varje riktning.  
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Det finns en rad begränsningar med detta energilagringsystem. Stora mekaniska krafter skapas på de material 

som används när de stora magnetfälten uppkommer. Om dessa krafter ska motverkas medför detta stora 

kostnader.  Det är dessutom viktigt för de supraledande materialen att inte uppnå materialets kritiska 

temperatur på grund av den energi som omvandlas till värme. Detta förhindras med hjälp av ett 

kylningssystem som är energikrävande.  

Det finns stora faror med om magnetfältet blir alldeles för starkt eller om temperaturen blir för hög. De 

supraledande egenskaperna kan då försvinna vilket leder till ökad resistans hos materialet. Detta innebär att 

friktionsförluster uppstår vilket är anledningen till att relativt stora energilagringssystem av denna typ 

placeras djupt under marken. SMES har en väldigt hög verkningsgrad på cirka 95 % och då inkluderas även 

kylningssystemets energianvändning.  

Lagringsmetodens för-och nackdelar gör att metoden passar bäst för kortvarig energilagring. Detta 

innefattar ökning av energikvaliteten och stabiliteten av transmission och distributionssystemet, där snabb 

respons och hög effekt är att föredra. Mer information gällande SMES-tekniken, se källa [10]. 

American Superconductors och Hitachi är två företag som utvecklar tekniken.  

Fördelar: 

 Korta responstider 

 Kapabel till partiella och fullständiga urladdningar 

 Inga direkta miljöfaror 

Nackdelar: 

 Stora energiförluster (cirka 12 % per dag) 

 Väldigt dyr att tillverka och underhålla 

 Reducerad verkningsgrad på grund av nödvändig kylningsprocess 

4.3  Superkondensatorer  

Problemet med ett vanligt batteri är att dessa degenererar och därför klarar ett batteri bara ett visst antal 

cykler. Kondensatorer fungerar på liknande sätt som batterier. Skillnaden mellan en kondensator och ett 

batteri är att en kondensator klarar extremt höga momentana strömmar och klarar i vissa fall upp till miljoner 

användningscyklar. Superkondensatorernas kapacitet för mängd energi som kan lagras är dock lägre än för 

batterier. Energin kan heller inte lagras lika länge i en kondensator i jämförelse med ett batteri.  

En tänkbar applikation för superkondensatorer är att använda dessa för att styra bladen i ett vindkraftverk. 

På så vis kan dessa lättare sättas av och på och lättare skyddas från skador. Målet är att dessa i framtiden ska 

kunna ersätta och konkurrera ut de vanliga batterierna. 

I framtiden skulle superkondensatorer kunna implementeras på baksidan av solceller. På så vis skulle 

solcellerna kunna lagra energi när solen är som starkast på ett mer effektivt sätt än i dagsläget, för att därefter 

leverera energi på exempelvis kvällstid då solen inte är uppe.  

ADA Technologies och Nippon Chemi-Con är exempel på företag som tillverkar och utvecklar denna 

lagringstyp. 

Fördelar med superkondensatorer: 

 Snabb laddning/urladdning 

 Lång livslängd 

 Kolbaserad (bra ur miljösynpunkt) 

 Tillförlitlighet (icke antändlig, klarar halvgenomförda cyklar) 

Nackdelar: 
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 Hög kostnad (kostar 5-10 gånger mer än ett litiumjonbatteri med samma kapacitet) 

 Stor i förhållande till kapaciteten 

 Självurladdas 

4.4  Batterier 

Det finns en rad olika varianter som inkluderas inom denna term, såsom elektrokemiska kondensatorer, 

litium-jonbatterier, nickel-kadmiumbatterier och natrium-svavelbatterier. De mest mogna teknologierna i 

dagsläget anses vara de blybaserade batterierna och nickel-kadmiumbatterierna medan natrium-

svavelbatterierna fortfarande anses vara på utvecklingsstadiet. 

Den grundläggande principen för ett batteri bygger på att en eller flera elektrokemiska celler omvandlar 

kemisk energi till elektrisk energi. Batterier har både en hög energitäthet, vilket är förmågan att lagra energi 

i förhållande tills sin volym och hög specifik energi som är förmågan att lagra energi i förhållande till sin 

vikt. Batterier klarar också många in och urladdningscykler vilket ger en lång livslängd och de har en god 

verkningsgrad samt kan ge stor effekt vid behov. Självurladdningen hos batterier vid lagring är relativt liten 

vilket är bra för vissa typer av applikationer. För närmare information om detta, se källa [12]. 

Natrium-svavelbatterier har en verkningsgrad på 75 till 85 % och fungerar vid en temperatur på runt 300 till 

350 ˚C. Ett lagringssystem med natrium-svavelbatterier som klarar 10 MW och 4 timmars lagring beräknas 

kosta cirka 1600 EUR/kWe (från 1300 till 2100 EUR/kWe) [13].  

Ett företag som tillverkar natriumsvavelbatterier är det japanska företaget NGK Insulaters.  

De blybaserade batterierna har i jämförelse med andra typer av batterier en relativt låg kostnad och är 

återvinningsvinningsbara till cirka 98 %. Dessa typer av batterier bygger på relativt gammal teknik i 

jämförelse med litium-jonbatterierna.  

Problemen med blybaserade batterier är dess ineffektivitet, relativt låga energitäthet och specifika energi 

vilket gör dem väldigt tunga i förhållande till den energi de kan lagra. Dessa typer av batterier brukar också 

ha en relativt kort livslängd och höga underhållskrav. Blybaserade batterier används exempelvis i bilar och 

är trots sina nackdelar en populär energilagringsmetod för relativt småskalig energilagring än idag.  

De största anläggningarna som använder denna teknik idag finns i Berlin på 8,5 MWh och i Kalifornien på 

40 MWh.  

Fördelar med blybaserade batterier: 

 Enkla och således billiga att tillverka 

 Mogen teknologi (mer än 150 års erfarenhet och utveckling) 

 Enkla att återvinna 

Nackdelar med blybaserade batterier: 

 Väldigt stora och tunga 

 Relativt kortlivade 

 Miljöfarlig (bly) 

 Korrosion orsakat av kemiska reaktioner 

Nickel-kadmiumbatterier har en högre energidensitet, längre livslängd, kräver mindre underhåll och är en 

aning dyrare än bly-syrabatterier. Det största problemet med dessa batterier är att de just innehåller kadmium 

som är en väldigt giftig metall. Stora resurser läggs således på produktion, användning och återvinning av 

dessa batterier. Idag har batteriindustrin lyckats minimera riskerna för slutanvändaren och maximerat 

andelen återvinning av kadmium. För mer detaljerad information gällande nickel-kadmiumbatterier se källa 

[14]. 
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Litiumjonbatterier har en hög energitäthet och verkningsgrad vilket ofta resulterar i batterier som är små, 

lätta och dyra. Idag används litiumjonbatterier till stor del i våra mobiltelefoner och bärbara datorer. Den 

största nackdelen och hindret för batteritypens fortsatta utbredning över fler tillämpningsområden är dess 

höga kostnader. Litiumsaltet som används har en stor tendens till att antända vilket ställer höga krav på 

säkerheten genom laddningsövervakning. Mer information angående litiumjonbatterier finns att hitta på 

källa [15]. 

Några leverantörer som finns på området är Altairnano, EnerDel och Ultralife.  

Cykelverkningsgraden för ett litiumbatteri är cirka 85 % och kostnaden för ett lagringssystem av denna typ 

på 10 MW och fyra timmars lagring kostar cirka 4150 EUR/kWe (från 2000 till 6500 EUR/kWe) [13].   

Fördelar med litiumjonbatterier: 

 Hög energidensitet med stor potential 

 Ger högre spänningar 

 Låga energiförluster 

 Stor tillgång på litium och grafit i världen 

Nackdelar med litiumjonbatterier: 

 Dyra i förhållande till andra batterityper 

 Komplett urladdning förstör cellerna 

 Prestandan försämras även om batteriet inte används 

 Litium är lättantändligt 

4.5 Flödesbatterier 

Det finns olika typer av flödesbatterier: 

 Zinkbromidbatterier 

 Vanadin Redoxbatterier 

 Tetrasulfidbromidbatterier  

Flödesbatteriet är en elektrokemisk cell där energin lagras i elektrolyten vilket gör att batteriet påminner om 

bränslecellen. En av de största fördelarna med denna batterityp är att uppladdning kan ske omedelbart 

genom att byta ut elektrolytvätskan. I jämförelse med vanliga batterier lagras energin i elektrolyten och inte 

i elektrodmaterialet. För mer information angående flödesbatterier, se källa [16]. 

De leverantörer som finns på området är bland annat ZBB och Premium Power. 

I dagsläget är verkningsgraden för varje cykel hos ett flödesbatteri mellan 65 % till 85 %. Energilagring med 

hjälp av flödesbatterier beräknas kosta cirka 2400 EUR/kW (1000 kWe till 3300 EUR/kWe) [13].  

4.6 Svänghjul  

Svänghjul är en av de först utvecklade mekaniska energilagringsmetoderna där rörelseenergi lagras med hjälp 

av rörelsemängdsmomentet som motorn orsakar på rotorn.  

Rotationsenergin används för driva en turbinliknande apparat för att producera elektricitet med hjälp av en 

generator. Detta system klarar av att lagra energi från oregelbundna energikällor såsom vindkraft och ge ut 

kontinuerlig effekt till nätet.  

Utmaningarna ligger i att kunna minska hastigheten hos svänghjulet under urladdning för att sedan kunna 

accelerera det under laddning med ett fixt elektriskt system. För att kunna göra detta på ett effektivt sätt 

används mekaniska kopplingar. En viss del rörelseenergi omvandlas till värme genom friktionsförluster hos 

rotorn. Friktionsförluster kan också uppkomma av de inducerade spänningarna i motorn och generatorn. 
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Den värme som uppstår i svänghjulet kan orsaka stora problem hos materialet som svänghjulet består av 

vilket gjort att vissa tillverkare byggt in ett kylningssystem och/eller använder bättre lager.  

Svänghjulets kapacitet gällande energilagring och maximal effekt är oberoende av varandra, vilket skiljer sig 

från en rad andra energilagringsystem. Energilagringen i svänghjul beror på rotorns hastighet och massa 

medan effektkapaciteten beror av de tekniska specifikationerna hos exempelvis motorn och generatorn. Det 

finns en del begränsningar såsom rotorns styrka och vikt men även storleken på motorn och generatorn 

samt kostnader. Det gör att tillverkaren maximerar antingen energilagringskapaciteten eller 

effektkapaciteten.   

Energilagring med hjälp svänghjul är kommersiellt etablerat men används främst för att främja en avbrottsfri 

elförsörjning. Svänghjul kan således användas för att leverera små mängder el under kort tid. För lagring 

under lång tid är de dåligt lämpande. Svänghjul är bra på att lagra energi på mycket kort tid för att sedan lika 

snabbt göra den tillgänglig. För mer information angående tekniken för svänghjul som energilagringssystem, 

se källa [10]. Svänghjulets egenskaper är perfekta för frekvensreglering av elnäten.  

Energiverkningsgraden för svänghjul kan vara över 90 % och kostnaden för ett sådant energilagringssystem 

på 20 MW till 100 MW med en lagringstid på 15 minuter kostar mellan 2500 och 3000 EUR/ kWe [13].  

Exempel på företag inom området är amerikanska Active Power och engelska Vycon.  

Fördelar: 

 Lite underhåll och lång teknisk livslängd (upp till 20 år) 

 Nästan inga koldioxidutsläpp 

 Korta responstider 

Nackdelar: 

 Höga anskaffningskostnader 

 Liten energilagringskapacitet 

 Hög självurladdning (3-20% per timme) 

4.7 Pumpkraftverk 

Pumpkraft är en energilagringsmetod som utnyttjar gravitationen för att tillvarata energin när den är billig 

genom att lagra denna i form av potentiell energi med hjälp av exempelvis vatten. Detta görs genom att 

pumpa vatten högt upp i en vattenreservoar. Vid behov får vattnet forsa fritt ned i en turbin som driver en 

generator, för att på så sätt omvandla den potentiella energin till elektrisk energi. 

I figur 10 nedan visas en övergripande bild på ett generellt pumpkraftverk. 
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Figur 10. Översiktlig bild över ett generellt pumpkraftverk [20].  

Verkningsgraden för ett pumpkraftverk ligger normalt omkring 75 %. De 25 % som bortfaller kommer 

främst utav ineffektivitet i energikonversionsprocessen samt mindre läckage av vatten på vägen. Pumpkraft 

tillhör således den mest utbredda tekniken i dagsläget för energilagring med bland annat grannlandet Norge 

som stor användare. Kapaciteten skiljer sig mycket mellan olika anläggningar, allt från mindre 

pumpkraftverk som har en kapacitet kring ett tiotal megawatt till stora kraftverk med kapaciteter upp mot 

flera gigawatt. Vattnet, och på så vis energin, kan dessutom lagras under lång tid. För mer information om 

detta, se källa [17].  

Länderna som har störst mängd pumpkraft i dagsläget är Frankrike, Italien, Norge och Spanien. Det finns 

cirka 10 pumpkraftverksanläggningar som antingen är under uppbyggnad eller nyligen färdigställda idag 

såsom 141 MW Nestil i Schweiz, 480 MW Limberg 2 i Österrike och 178 MW Avce i Slovenien [18].  

Enligt World Energy Councils (WEC) senaste rapport har den installerade pumpkraften ökat med 55 % 

under de senaste två decennierna. En ökning på 8 % har skett mellan 2009-2012. Företaget GlobalData 

förutspår att år 2020, kommer cirka 1052 GW komma från storskalig vattenkraft varav 215 GW från lagring 

i pumpkraftverk [19]. 

De absolut bästa pumpkraftverken i dagsläget kan uppnå en verkningsgrad på cirka 75 till 85 %. 

Kapitalkostnaden för ett pumpkraftverk med en kapacitet mellan 200 MW till 500 MW ligger runt 1000 till 

3600 EUR/kWe [13].  

De leverantörer som finns idag inom pumpkraftverk är exempelvis Siemens, ABB och Alstom.  

Fördelar: 

 Mogen teknologi, kapabel att lagra en stor mängd energi 

 Hög verkningsgrad (runt 70-80%) 

 Korta responstider 

 Billig teknologi att lagra energi 

Nackdelar: 

 Kräver geologiska förutsättningar 

 Stora miljöpåverkningar 

 Kräver en stor vattenkälla 
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4.8 CAES (Tryckluft) 

Tryckluft eller CAES (Compressed Air Energy Storage), går ut på att komprimera luft och lagra denna i 

lagringsutrymmen ovan eller under jord. Det kan göras när det finns en överproduktion av el eller när extra 

belastning behövs på nätet för att hålla det balanserat. När en period med högt elpris uppkommer får luften 

expandera genom en turbin samtidigt som ytterligare värme tillförs till luften. Detta driver en generator som 

levererar elektrisk energi. Tekniken är lämplig för applikationer som kräver stor kapacitet över en lång tid.  

Principiellt kan en CAES-cykel förenklas och förklaras som tre delfaser: Den första fasen består av en 

kompressor (med kylare) som komprimerar luften. Nästa fas är lagringen där luften skall lagras tills energi 

behövs. Denna lagringsstation är ofta exempelvis en underjordisk saltdom. Den sista fasen är luftens 

expansion genom en turbin som driver en generator. I praktiken kan dock både kompressions- och 

expansionsfasen bestå av flera separerade delsteg med flera kompressorer och turbiner. Dessutom består 

cykeln av både för- och efterkylare vid komprimering samt separat tillförd värme ifrån förbränd naturgas i 

expansionsfasen. I en CAES är kompressionsfasen och expansionsfasen särkopplade från varandra till 

skillnad från en vanlig gasturbin. För att spara pengar väljs kompressionsfasen ofta att ske vid en tidpunkt 

med lågt spotpris och expansionsfasen vid en tidpunkt med högt spotpris. Lagringsutrymmet används för 

att överbrygga denna tidsskillnad [20]. Möjlighet finns att använda den komprimerade luften direkt genom 

att hoppa över steget för lagring om behov för detta uppstår. I denna rapport definieras en ”CAES-

anläggning” som hela kraftanläggningen, det vill säga från kompressionsfasen till expansionsfasen. 

Metoden att lagra energi med CAES har använts i över 30 år. Det första CAES-kraftverket byggdes i 

Huntorf, Tyskland, år 1978.  

Anläggningen i Huntorf hade från början en uteffekt på 290 MW men uppgraderades år 2006 vilket 

förbättrade kapaciteten vid expansionsfasen till en uteffekt på 321 MW [21]. Den andra anläggningen är 

McIntosh i Alabama, som grundades senare än Huntorf (år 1991) har en laddningstid på 42 timmar och en 

urladdningstid på 26 timmar, med lägre uteffekt på 110 MW [22]. År 2010 startade det tyska energibolaget 

ett intressant projekt kallat ADELE som kommer att använda en avancerad adiabatisk cykel. 

Det ställs en del geologiska krav för CAES vid lagring under jord och tekniken tillåter storskalig lagring på 

låglänt terräng. Dagens anläggningar som är i drift lagrar den komprimerade luften i underjordskammare. 

På senare tid har teknik utvecklats för att lagra den komprimerade luften ovan jord i ett så kallat 

högtryckskärl. CAES med lagring ovan jord har betydligt mindre lagringsutrymme än kraftverk med lagring 

under jord. Anläggningar med underjordisk lagring anses vara billigare (EUR/KW) men svårare att förlägga 

[23].  

Det finns en risk att omgivningen till lagringskammaren kan bli för varm vid lagring av för stor mängd för 
att det ska ses som en säker förvaring. En annan begränsning med CAES är att värme går förlorad i och 
med att luften värmer upp sin omgivning samtidigt som den är lagrad.  
 

Några leverantörer inom tryckluft är bl.a. Alstom, Dresser-Rand och Siemens.  

Fördelar: 

 Kapabel att lagra en stor mängd energi 

 AA-CAES är kapabel att nå en verkningsgrad på runt 70 % 

 Korta responstider 

 Billig teknologi för energilagring 

Nackdelar: 

 Kräver täta lagringskammare 

 Inte fullt utvecklad 
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4.8.1 Systemkomponenter 

De tre huvudsakliga systemkomponenterna i en CAES-cykel är kompressorerna, turbinerna, 

lagringskammaren samt den arbetande fluiden. 

Fluiden 

Potentiellt skulle andra fluider än luft kunna användas för att driva ett CAES-verk. Valet av fluid påverkar i 

högsta grad hur övriga komponenter utformas. I dagsläget används dock endast luft som drivande fluid. 

I och med att luft är en ideal gas kan ideala gaslagen utnyttjas, där antagandet om konstant specifik värme 

är gjord. 

 pv RT   (1) 

Finns osäkerheten huruvida det är en ideal gas eller inte används ekvationen, 

 
pv

z
RT

   (2) 

Där z slås upp i tabell baserat på det reducerade trycket och temperaturen. Vid ett värde på z nära ett kan 

fluiden antas vara ideal [24].  

Gasturbinen  

En förenklad förklaring av CAES är att se denna som en gasturbin. En gasturbin består generellt av 3 

delfaser: Den första delfasen är en kompressor som komprimerar luften och gör den energirik genom ett 

ökat tryck och ökad temperatur. Vid fas två adderas även någon form av bränsle i brännkammaren som 

ökar temperaturen på fluiden ytterligare. Det sista steget innebär att fluiden tillåts expandera genom en 

turbin och arbete fås ut med resultatet av ett snabbt tryckfall och en snabbt sjunkande temperatur. En viss 

del av den effekt som turbinen utvinner brukar även kunna driva kompressorn för att på så vis få en 

energisnålare teknik.     

Tryckförhållandet begränsar cykelns effektivitet. Turbinprestandan är direkt beroende av tryckförhållandet 

och tenderar att förbättras på bekostnad av en lägre prestanda på kompressorn. 

En minskad omgivningstemperatur innan kompressorn ökar verkningsgraden för gasturbinen. Att minska 

omgivningstemperaturen omkring kompressorn kan göras på flera olika sätt, bland annat genom att spraya 

vatten på blocken som omger kompressorn. Vattnet kommer då att avdunsta och då luften passerar kyler 

det avdunstade vattnet av denna. Alternativt kan ett kylsystem användas som kyler ned luften succesivt 

innan den passerar in i kompressorn. För mer information om detta system, se källa [25]. 

Lagring 

De mest mogna och effektiva sätten att lagra luft under jord är i antingen saltdomar eller akviferer. 

I saltdomar sker lagringen under konstant volym och varierande tryck medan i akviferer är trycket konstant 

och volymen tillåts variera. Detta visas i nedanstående figur 11. 
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Figur 11. Bilden visar två sätt att lagra komprimerad luft under jord [26]. 

De existerande anläggningarna idag använder sig av saltdomar som visas till vänster i figuren ovan. Den 

formbara och samtidigt väldigt solida strukturen som saltstenen ger upphov till är utmärkt för 

lagringsgrottor. Lagring i akviferer är ett alternativ där det inte går att bygga saltdomar/saltgrottor. Fördelen 

med akviferer är att underjordskammaren kan vara fyra gånger mindre i jämförelse med 

underjordskammaren i saltdomar. Akviferer uppskattas dock vara betydligt dyrare att konstruera. För mer 

information om detta, se källa [26].  

De geologiska förutsättningarna tillåter utgrävningar av saltdomar och akviferer i Danmark. Utgrävningen 

av saltdomar kräver dock att saltet tas väl hand om eftersom detta ofta innehåller olika tungmetaller som 

magnesium, krom, kvicksilver och zink. Dessa typer av underjordskammare används redan för lagring av 

naturgas. En akvifer i Stenlille, Själland och en saltdom i Jylland vid namn Lille Torup [27]. 

4.8.2 Verkningsgrad CAES 

Verkningsgraden för CAES bestäms av flera olika parametrar. Problematiken vid beräkning av effektiviteten 

för en CAES-anläggning är att energi tillförs vid två separata tillfällen (elektricitet till kompressorn samt 

energi för uppvärmning av luften innan turbinen). 

Den förenklade ekvationen för effektiviteten av lagringen för ett CAES-system kan således ställas upp med 

hänsyn av ovanstående parametrar som: 

 
caes laddning lagring urladdning      (3) 

Det gäller således att betrakta alla delar i systemet när det gäller CAES-systemets generella verkningsgrad. 

För mer information gällande parametrar som påverkar verkningsgraden för dessa typer av anläggningar 

hänvisas det till källa [28]. 

 Det finns en rad andra parametrar som är viktiga vid användning av CAES såsom laddningstiden respektive 

urladdningstiden. Höga kapaciteter och korta starttider gör CAES-anläggningen flexibel. 

Det finns flera olika typer av CAES. Nedan visas de tre typer som är av större intresse i denna rapport. 
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4.8.3 Konventionell cykel utan rekuperator 

Den konventionella CAES-cykeln består av ett ”kylande kompressionståg”. Värmeväxlaren kyler ned 

fluiden mellan flera steg av upphettning från en värmeväxlare som tar bort spillvärme i gaskompressionen. 

Den lagrade luften expanderar mellan de olika stegen av turbiner. Detta sker sekventiellt mellan låg- och 

högtrycksförbrännare. Efterföljande steg sker när luften passerar in i först hög- och därefter låg 

expansionsturbiner. Denna typ av cykel används i den tyska anläggningen i Huntorf. Anläggningens 

effektivitet ligger på cirka 5802000 joule/kWh [20].  

Förbrännarens funktion är att värma upp luften på grund av temperatursänkningen som sker i samband 

med luftens expandering i turbinen. Anläggningen i Huntorf behöver cirka 5600kJ (1,56 kWh) naturgas och 

0,8 kWh elektricitet vid kompressionsfasen för uteffekt till nätet på 1 kWh [29]. Det finns möjligheter att 

minska konsumtionen av naturgas med upp till 25 %. Större delen av reduktionen beror på tillvaratagandet 

av spillvärmen som uppkommer vid kompressionsfasen. Detta görs med hjälp av en rekuperator vilket är 

en form av motströmsvärmeväxlare. På så vis kan spillvärmen användas för att hjälpa till vid uppvärmning 

av luften senare i cykeln. McIntosh-anläggningen använder sig bland annat av en rekuperator för samma 

applikation.  

Nya CAES-anläggningar med dagens teknik skulle ha en verkningsgrad på cirka 52 % om konsumtionen av 

naturgas tas med i beräkningarna och cirka 70 % om endast den elektriska delen beaktas. Verkningsgraden 

beräknas med hjälp av ekvation 3. I figur 12 nedan åskådliggörs luftens väg genom systemet. 

 

 

Figur 12. Åskådliggör cykeln för Huntorf CAES-kraftverk [28]. 

Figur 12 visar att CAES-anläggningen i Huntorf har ett kompressionståg bestående av två kompressorer 

som tillsammans har en kapacitet på 60 MW. En mellankylare mellan kompressorerna minskar påfrestningen 
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och energibehovet för kompressorerna. Tillskottet av naturgas sker i förbrännarna som visas i 

expansionsfasen för att motverka fluidens temperatursänkning i turbinerna. I tabell 1 nedan visas mer 

detaljerad information för CAES-anläggningen i Huntorf när denna var färdigbygg år 1978.  

Tabell 1. Data över Huntorfs CAES-kraftverk innan uppgradering [26]. 

Huntorf    

Kompression 

Kapacitet 60 MW 

Massflöde 108 kg/s 

Laddningstid 8 tim 

Expansion 

Uteffekt 290 MW 

Massflöde 417 kg/s 

Urladdningstid 2 tim 

Lagring 

Djup (lägsta) 800 m 

Volym 310 000 m3 

Min. tryck 43 bar 

Max. tryck 72 bar 

Max. tryckfall 15 bar/timme 

  Systemstart 30 min 

  

Anläggningen når bäst ekonomiska resultat när lagringen i underjordskammaren sker mellan 46-66 bar. Vid 

dessa tryck är relationen mellan nyttigt arbete och ”pumparbete” som mest effektivt. Sker lagringen vid ett 

högre tryck minskar bränsleåtgången samtidigt som också storleken och kostnaderna för de nödvändiga 

komponenterna blir större. Vid lägre tryck än 40 bar krävs både större turbinstorleken och lagringsvolym 

samtidigt som operationskostnaderna dessutom ökar.    

Anläggningen i Huntorf används idag till största del som en direkt nödreserv, driftsreserv, och komplement 

till olika kolkraftverk i området. För ett kolkraftverk tar det cirka tre till fyra timmar att generera energi till 

området. Således kan Huntorf användas för att komplettera till den efterfrågan på el som kolkraftverket 

samtidigt inte kan leverera. På senare tid, när antalet vindkraftverk i norra Tyskland ökat, har anläggningen 

i Huntorf även kunnat kompensera för oväntad vindkraftsbrist. 

4.8.4 Konventionell cykel med rekuperator  

En rekuperator är en typ av motströmsvärmeväxlare för energiutvinning. Den används för att återhämta 

den spillvärme som lågtrycksturbinen utvinner. Den återvunna värmen kan därefter istället användas som 

förvärmning av luften innan denna går in i högtrycksförbrännaren. På så vis både sparas och återanvänds 

den förlorade energin inom cykeln. Detta gör i sin tur att den totala bränsleförbrukningen för cykeln sänks 

med upp till 25 % i jämförelse med en konventionell cykel som ovan [20]. Ett exempel på ett CAES-verk 

som använder sig av en cykel med rekuperator är McIntosh i Alabama. Anläggningen i Alabama är 

huvudsakligen konstruerad för att komprimera luft vid överproduktion av el från närliggande kolkraftverk.   

I figur 13 nedan förtydligas denna cykel. 
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Figur 13.  En översiktsbild som åskådliggör arbetscykeln för McIntosh CAES-kraftverk [28]. 

Figuren ovan visar att McIntosh har ett kompressionståg bestående av fyra kompressor och en rekuperator 

som minskar behovet av naturgastillskott avsevärt i förhållande till Huntorf-anläggningen vilket leder till en 

cykelverkningsgrad på 54 % [30]. 

I tabell 2 nedan åskådliggörs de olika tekniska givna data för kraftverket McIntosh. 

Tabell 2. Data över kraftverket McIntosh [28]. 

McIntosh    

Kompression 

Kapacitet 50 MW 

Massflöde - kg/s 

Uppladdningstid 42 timmar 

Expansion 

Kapacitet 110 MW 

Massflöde 154 kg/s 

Urladdningstid 26 timmar 

Lagring 

Djup (lägsta) 305 m 

Volym 504 000 m3 

Min. tryck 50 bar 

Max. tryck 78 bar 

Max. tryckfall - bar/timme 

 Systemstart 15 min 

 

4.8.5 Avancerad adiabatisk cykel 

Vid avancerad adiabatisk cykel är principen att avgiven spillvärmen vid kompressionen bibehålls. När den 

komprimerade luften därefter expanderas avges först värmen till omgivande luft vilket gör att turbinerna 

inte fryser. På det sättet tas spillvärmen tillvara och återanvänds under cykeln. Spillvärmen tas tillvara på 

med hjälp av en avancerad termisk lagring i kombination med en värmeväxlare. En fördel som den 

avancerade adiabatiska cykeln därför har, är att denna inte kräver någon förbränning av naturgas. 

Förbränning av fossila bränslen är både dyrt och dåligt ur miljösynpunkt.  
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Det existerar inga avancerade adiabatiska CAES-anläggningar i dagsläget. Rent teoretiskt skulle användning 

av en avancerad adiabatisk cykel ha en verkningsgrad upp mot 100 %. I praktiken skulle dock 

verkningsgraden vara cirka 65-70 % i jämförelse med dagens faciliteter har som en verkningsgrad på 42-52 

% [20].  

Det tyska energibolaget RWE startade 2010 ett utvecklingsprogram för att bygga den första avancerade 

adiabatiska CAES-anläggningen i världen med namnet ADELE. Efter mailkontakt med energibolaget 

framgick det att projektet syftar till att bygga en mindre modellanläggning som grund för ett 

investeringsbeslut för att sedan konstruera en storskalig avancerad adiabatisk anläggning (AA-CAES) med 

en uteffekt på 260 MW och kompressoreffekt på 200 MW. Verkningsgraden beräknas uppgå mellan 65 till 

70 % [31]. I figur 14 nedan visas en avancerad adiabatisk CAES-cykel. 

 

Figur 14. En avancerad adiabatisk CAES-cykel (ADELE-projektet) [31]. 

Projektet är under utveckling i Dresden, Tyskland och teknologin ses som den tredje generationens CAES-

kraftverk. En demoanläggning av ADELE planeras vara i testfas år 2016, med en lagringskapacitet på 360 

MWh som kan ges ut till nätet och en uteffekt på 90 MW. För att senare bygga en anläggning vars prestanda 

visas nedan i tabell 3.  Avancerad adiabatisk CAES-anläggningar anses i dagsläget vara bra alternativ för att 

möta framtidens krav på energilagring.  

Den adiabatiska cykel som ADELE kommer använda beräknas ha en verkningsgrad på cirka 70 %, vilket 

är i paritet med dagens pumpkraftverk och betydligt högre verkningsgrad än dagens existerande CAES-

anläggningar. 

Lagringen av luften kommer att ske under jord i två saltdomar och använda termisk lagring med avancerad 

teknik. CAES-anläggningen är tänkt att operera tillsammans med en stor vindkraftspark.  
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Tabell 3. Information gällande den planerade anläggningen ADELE [31]. 

ADELE-projekt       

Kompression 

Kapacitet 200 MW 

Massflöde 300 kg/s 

Uppladdningstid Sekretess tim 

Expansion 

Uteffekt 260 MW 

Massflöde 450-500 kg/s 

Urladdningstid Sekretess tim 

Lagring 

Djup Sekretess m 

Kapacitet 1-2 GWh 

Min.Tryck Sekretess Pa 

Max.Tryck 70 bar 

Max tryckfall Sekretess bar 

Kostnader - Sekretess kr 

 

Tabellen 3 ovan visar att information angående volymen på lagringskammaren för den planerade 

anläggningen inte var bestämd vid dåvarande tidpunkt. Kapaciteten anges dock i mängd energi som antas 

kunna lagras. 

4.8.6 CAES ekonomi 

I tabell 4 nedan visas uppskattade investeringskostnader för olika CAES-anläggningar.  

Tabell 4. Investeringskostnader för CAES [32].  

Investeringskostnader CAES 

Typ 
Prestandaspecifik 

EUR/kW 
Energispecifik EUR/kWh 

Konventionell (existerande) 400 Inkluderad 

Konventionell (ny) 440-710 9-80 

Avancerad Adiabatisk 600-800 14-120 

 

Att bygga liknande anläggningar idag som de existerande antas innebära fasta investeringskostnader på runt 

400 EUR/kW. Idag uppskattas investeringskostnaden för en ny konventionell CAES – anläggning med 

dagens teknologi att ligga på en platsspecifik investeringskostnad på 440-710  EUR/kW. Denna summa 

innefattar de komponenter som krävs för drift. Den uppskattade investeringskostnaden för en avancerad 

adiabatisk CAES är ännu mer osäker eftersom det inte finns någon sådan anläggning byggd idag. Den 

prestandaspecifika kostnaden uppskattas dock att ligga mellan 600-800 EUR/kW och den energispecifika 

kostnaden antas ligga på mellan 14-120 EUR/kWh. Där antalet kWh syftar på den mängd energi som 

lagringskammaren kan lagra. Den prestandaspecifika kostnaden antas lite högre på grund av ökade krav på 

komponenterna som används.  Den energispecifika kostnaden är direkt förknippad med lagringskammarens 

skick, form och volym som används för lagringen. Den energispecifika kostnaden blir större vilket främst 

beror på behovet av termisk lagring i en AA-CAES.  

Nedan i tabell 5 visas ett kostnadsförslag som tagits fram för komponenterna av i specifik CAES-anläggning 

liknande McIntosh-anläggningen. 

Tabell 5. Uppskattade komponentkostnader för en föreslagen anläggning [33]. 

Kostnader för specifika komponenter för CAES [EUR] 

Typ Kompressorkapacitet [MW] Uteffekt [MW] Kompressorkostnad Turbinkostnad Rekuperatorkostnad 

Konventionell 
CAES 

81,3 110 7482000 17707000 2910000 

 

Tabellen ovan visar att för detta specifika förslag är turbinkostnaden betydligt större än 

kompressorkostnaden räknat i dagens euro. Lagringstiden för detta kostnadsförslag är 26 timmar (555 000 
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m3) och antas ske i en saltdom. Verkningsgraden för anläggningen skulle vara cirka 81 %, naturgas 

exkluderat. För mer information gällande detta kostnadsförslag, se källa [33].  

I tabell 6 nedan visas uppskattade drifts- och underhållskostnader för konventionella CAES-anläggningar. 

Tabell 6. Drifts- och underhållskostnader för CAES [11].  

Drifts och underhållskostnader CAES 

Typ Fasta [(EUR/kW)/år] Rörliga [cEUR/kWh] 

Konventionell CAES (reservoarer) 1,1 0,01 

Konventionell CAES (högtryckskärl etc.) 3 0,21 

 

De rörliga kostnaderna är givna i euro cents i förhållande till anläggningens uteffekt. Noterbart är att 

kostnaderna för lagring ovan jord uppskattas vara betydligt dyrare.  

Det finns fasta drifts och underhållskostnader för arbetskraft. Det är kostnader relaterade till den personal 

och de underleverantörer som behövs på anläggningen såsom lön och förmåner. Kostnader för fossila 

bränslen (naturgas) inkluderas inte. Storleken på dessa kostnader och antalet personal beror till stor del på 

anläggningens storlek, automatiseringsgrad och användning av underleverantörer vid underhåll av exempel 

anläggningens utrustning. Sedan åligger underhållskostnader för preventiva underhållsåtgärder, reaktiva 

underhållsåtgärder, kostnader för reservdelar och verktyg och eventuella återkommande komponentsbyten 

var 5-10:e år. Miljö-och prestandaövervakning samt indirekta fasta drift och underhållskostnader tillkommer 

dessutom. 

De indirekta fasta drifts-och underhållskostnaderna består av: 

 Administrativa kostnader 

 Ägarförsäkringar 

 Drifts- och underhållskostnaders reservkapital som krävs av investerare (projektrisker) 

 Personalträning och professionell utveckling 

 Ägandeavgifter (vid eventuellt privat ägande) 

De rörliga drifts-och underhållskostnaderna kan exempelvis bestå av kemikalier, sophantering, små 

återkommande justeringar av förbrukningsvaror osv. Förutom dessa kostnader kan lägesspecifika kostnader 

uppstå beroende på var anläggningen är tänkt att placeras.  

4.9 Summering av energilagringsmetoder 

En avgörande faktor för valet av energilagringsteknologi är att titta på hur snabbt de olika metoderna kan 

lagra energi. En energilagringsteknologi kan ses som ett batteri. En effektiv lagring gör att metoden kan 

utnyttjas under kortare tidsintervall, vilket gör den mer anpassningsbar gällande när på dygnet den kan 

användas. 

I tabell 7 nedan åskådliggörs en summering av de olika energilagringsmetoderna vilket underlättar jämförelse 

mellan olika teknologier för respektive parameter. 
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Tabell 7. Tabell som överskådligt visar de olika lagringsteknologier och dess egenskaper [34]. 

Teknologi Typisk kapacitet Responstid Urladdningstid Verkningsgrad Livslängd Utvecklingsstadium Applikation 

Pumpkraftverk 5 MW - 2 GW 

1 
min(stationärt) 

10 s (icke-
stationärt) 

4-100 h 55 – 85 % 50 år+ Mogen 
Energihandel, 

indirekt 
frekvensreglering 

CAES 25 MW - 2,5 GW 
15 min vid 

kallstart 
2-24 h 40 – 70 % 15 - 40 år Mogen/Brådmogen(Adiabatisk) 

Energihandel, 
indirekt 

frekvensreglering 

Batterier 1 kW - 50 MW ~0 s 1 min - 3 h 65-75 % 2 - 10 år Brådmogen/Mogen 

Oavbruten 
energitillgång, 
direkt/indirekt 

frekvensreglering 

Svänghjul 5 kW - 20 MW ~0 s 4 sek - 15 min 90-95 % ~ 20 år Mogen 

Ökning av 
energikvaliteten, 

direkt 
frekvensreglering 

SMES 10 kW - 1 MW ~0 s 5 sek - 5 min 95 % ~ 30 år Brådmogen 

Oavbruten 
energitillgång, 

ökning av 
energikvaliteten 

Superkondensatorer < 150 kW ~0 s 1 sek - 1 min 85 – 95 % ~ 10 år Brådmogen 

Oavbruten 
energitillgång, 

ökning av 
energikvaliteten 

 

Tabellen ovan visar olika energilagringsteknologier och dess karakteristiska egenskaper. Endast två 

teknologier anses lämpade för energihandel, pumpkraft och tryckluft (CAES). 

I figur 15 nedan jämförs även de olika lagringsmetodernas kostnader beräknat per kilowattimme. 

 

Figur 15. Ett stapeldiagram som åskådliggör prisskillnaderna (batterikapitalkostnad) mellan de olika 
lagringsteknologierna år 2011 [35].  

De siffror som visas i diagrammet ovan är den uppskattade ”batterikapitalkostnaden” vilket beräknas i 

EUR/kWh. Det går att omvandla denna kostnad till EUR/kW genom kännedomen kring 

energilagringsmetodens lagringskapacitet och uteffekt. Figuren ovan visar att Li-jonbatterier kostar väldigt 

mycket mer än övriga lagringstyper i förhållande till sin lagringskapacitet. 

I figur 15 visas också att de mekaniska energilagringstyperna är de billigaste, med CAES och pumpkraft som 

de särklass billigast och mest anpassade för storskalig lagring. När det gäller energihandel under lång tid är 

en någorlunda stor lagringskapacitet av betydelse. I länder med väl utbyggd vattenkraft erbjuder pumpkraft 

ett billigare alternativ än CAES på grund av bland annat bättre verkningsgrad. För mer information angående 

detta, se källa [36].  

Enligt avsnitt 4.7 Pumpkraftverk kräver användning av pumpkraft att området uppfyller kriteriet med 

geologiska nivåskillnader, exempelvis berg. Utan nivåskillnader är det omöjligt att uppbåda potentiell energi 
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utan nivåskillnader. Danmark är låglänt och har således inte några berg eller övriga nivåskillnader vilket gör 

att pumpkraftverk är svårt och dyrt att implementera. För att använda detta krävs således att det byggs 

konstgjorda nivåskillnader, som exempelvis vattentorn. Detta kostar både mycket pengar och gör ett ingrepp 

på miljön, vilket gör att pumpkraft inte är en optimal lösning vid opassande geologiska förhållanden. CAES 

kommer således vara den energilagringsteknologi som kommer att undersökas närmare. 

5 Metod 

I figur 16 nedan åskådliggörs den övergripande metod som använts genom projektet. Enligt föregående 

avsnitt kommer Tryckluft (CAES) undersökas närmare för att kunna avgöra huruvida denna kan vara 

lönsam att implementera för Danmark eller inte. 

 

Figur 16. Metodens övergripande struktur. 

För att kunna besvara den givna problemformuleringen gäller det att på ett systematiskt sätt utvärdera de 

olika energilagringstyperna som beskrivs i litteraturstudien. För att kunna bestämma energilagringsmetod 

att undersöka närmare gäller det att identifiera hur det danska elpriset i område DK2 varierar på Nord Pool 

Spots marknad, Elspot. Att använda sig av en deterministisk prisserie innebär att operatören av den tänkta 

CAES-anläggningen på förhand vet hur priset kommer att fluktuera och anpassar driften av 

energilagringstypen i enlighet med detta. 

Excel valdes som program för att hantera de timvisa elpriserna från Nord Pool Spot. Elpriserna lades i 

kronologisk ordning av dagar och timmar från den första januari. Först gjordes en graf över hur priserna 
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för en hel månad förändrades för att till en början få en första uppskattning. Därefter behövdes en 

noggrannare analys göras är att kunna analysera när energilagringstekniken var applicerbar. Elprisernas 

variation i området DK2 i Danmark åskådliggjordes mot dygnets timmar.  

Nedan visas spotpriset över hela december månad (figur 17) med snittpriset över december som referens 

(röd linje). 

 

Figur 17. En linjegraf som åskådliggör hur elpriset förändras över en slumpmässig månad, här 
december. Den röda linjen motsvarar medelpriset över hela månaden och är 31,7 EUR/MWh [7].  

I figur 17 ovan visas spotprisets fluktuationer på Elspot som visar att varje dag har ett unikt och relativt 

slumpmässigt pris. Denna månad är således gynnsam ur energilagringssynpunkt. Varje enskild dags pris i 

figuren ovan baseras på medelpriset för den specifika dagen. Att några dagar i slutet av månaden har negativa 

medelpriser beror troligen på kraftiga vindar i samband med att inte lika mycket el behövdes i och med att 

många stora energikrävande industrier ofta har stängd under julhelgen. 

En mängd antaganden och begränsningar måste också göras för att kunna genomföra beräkningar och dessa 

detaljer kommer i nästkommande avsnitt. 

5.1 Avgränsningar och antaganden 

Det finns en rad olika avgränsningar för att göra detta projekt genomförbart.  

De ekonomiska antaganden som görs är följande: 

 2013 års priser antas gälla för framtida år. Antagandet innebär på så vis att inga större investeringar 

och politiska beslut kommer att ske som hade kunnat förändra elmarknaden när det gäller de 

beräkningar som genomförs.  

 Den naturgas som används i förbränningscykeln antas ha ett konstant pris. Priset antas vara 28 

EUR/MWh vilket är det danska genomsnittspriset på naturgas under det aktuella året. Den totala 

naturgaskostnaden för maximal uppladdning för de fall H1 och H3 blir således enligt tidigare avsnitt 

cirka 25262 euro. 

 Det är den ekonomiska aspekten som först och främst utvärderas i denna rapport. Teknikens 

miljöpåverkan kommer även att diskuteras till viss del, samtidigt som andra potentiella fördelar för 

samhället såsom ökad sysselsättning och påverkan på Danmarks ekonomi inte tas med. 

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P
ri

s 
[E

U
R

/
M

W
h

]

Datum



- 29 - 
 

 Analyserna är gjorda utifrån en privat investerares perspektiv, som inte äger andra anläggningar i 

det danska elsystemet. 

 De ekonomiska beräkningarna baseras på nuvärdesmetoden och payback-metoden. 

 Kalkylräntan antas vara 7 %. 

 Kommande års fluktuationer på energipriset antas vara densamma som år 2013. 

 Inga ”icke-specifika kostnader” det vill säga inga situations- och lägesspecifika kostnader tas med i 

de ekonomiska beräkningarna eftersom dessa är svåruppskattade. (Detaljer kring dessa kostnader 

visas i avsnittet 5.4 Beräkningar). 

 Den årliga fasta driftskostnaden per kWh uteffekt antas vara densamma för alla fall i ”Dagens 

Scenario” och för fallen i ”Framtidens Scenario”. 

 Den prestandaspecifika investeringskostnaden antas bero på den totala uteffekten som 

anläggningen har. Orsaken till detta är eftersom de ekonomiska uppskattningarna i litteraturen ofta 

är anläggningsspecifika och svåra att uppskatta för nya anläggningar.     

 Den anläggningsspecifika rekuperatorkostnaden som angavs i tabell 5 antas vara densamma för fall 

H2 och den dubbla kostnaden för fall H4 beroende på uteffekten antas dubbleras.  

Övriga antaganden som görs: 

 De termodynamiska komplikationerna, rimlighet och genomförbarhet gällande scenario H3, H4 

och A2 utvärderas inte i närmare detalj eftersom omfattningen skulle bli för stor. 

 Kostnaderna som förknippas den krävda elsystemsinfrastrukturen som troligen behövs vid 

införande av storskalig energilagringsmetod tas inte med i de ekonomiska beräkningar som 

genomförs då dessa är svåra att uppskatta. 

För att dessutom underlätta beräkningarna i avsnitt 5.4 Beräkningar görs även följande antaganden: 

 Uppladdningen av energi sker tills lagringsutrymmet är fullt och urladdning av energi sker tills 

lagringsutrymmet är tomt. 

 Efter observation av elprisernas fluktuation i avsnitt 3.2.1 Elpris antas upp-och urladdning ske inom 

en 24 timmars-cykel. 

 Uppladdning av lagringsutrymmet måste således ske före urladdning av densamma. 

 Kompressionen (uppladdning) och expansionen (urladdning) antas aldrig ske simultant i CAES-

anläggningen. 

5.2 Dagens scenario 

Huntorf har en maximal upp- och urladdningstid på åtta timmar respektive två timmar vilket utgör fall H1. 

Beräkningarna som gjordes baseras på Huntorfs ursprungliga prestanda från tabell 1 (se avsnitt 4.8.3 

Konventionell cykel utan rekuperator). 

De timmar med lägst spotpris (8 st) på Nord Pool Spot identifieras under en 24 timmars-cykel. Detta ger 

kostnaden för köpet av den el som lagras under timmar med lågt/normalt spotpris. Därefter urskiljs de 

timmar med högst spotpris. Kostnaden uppskattades med vetskapen om den mängd naturgas som behövs 

för en specifik mängd energi ut till nätet och ett snittpris på naturgasen enligt tidigare nämnda antagande. 

Enligt tidigare avsnitt minskar kostnaden för naturgas med 25 % om ett effektivt tillvaratagande görs av den 

spillvärme som uppkommer vid kompressionsfasen. Dess inverkan på lönsamheten tas också med som ett 

separat delscenario. Fall H2 baseras just på detta antagande, det vill säga liknande prestanda som för fall H1, 

med undantaget att naturgaskonsumtionen antas vara 25 % mindre vid användning av en rekuperator.  

Två andra fall, kallade H3 och H4, baseras på att den ursprungliga Huntorf-anläggningens prestanda 

förbättras för att få ett 1:1 förhållande mellan upp- och urladdning. Ett 1:1 förhållande mellan upp- och 

urladdning innebär att anläggningen arbetar med endast en timmes uppladdning respektive en timmes 

urladdning per arbetscykel. På så vis kan anläggningen utnyttja den största differensen mellan priset för upp- 
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och urladdning. Detta möjliggörs genom att kapaciteterna för anläggningen utökades. För att åstadkomma 

detta parallellkopplas flera komponenter för att undvika tryckförändringar mellan de olika fallen H1 till H4 

enligt ekvation 4. För att åstadkomma detta förhållande utökas kompressorkapaciteten med åtta gånger på 

den ursprungliga kapaciteten på 60 MW till cirka 480 MW, samtidigt som anläggningens uteffekt uppskattas 

fördubblas till 580 MW. Detta kom att bli fall H3, medan fall H4 var samma med undantaget att 

naturgaskonsumtionen minskas med 25 % med hjälp av två rekuperatorer. 

5.3 Framtidens scenario 

Enligt den prestanda som finns i tabell 7 antas en laddningstid på 8 timmar och en urladdningstid på 4 

timmar. Antaganden görs att alla förluster sker i kompressionsfasen och på så vis sker energiuppladdningen 

på 1600 MWh medan urladdningen sker på 1040 MWh. Underjordskammaren antas således ha en 

lagringskapacitet på 1040 MWh vid beräkning. Detta döptes till fall A1. 

Tanken med ett 1:1 förhållande i upp-/urladdning var fortfarande intressant, fast nu istället applicera detta 

för en adiabatisk cykel. Genom att utöka kompressorkapaciteten från 200 MW till 1600 MW minskas den 

ursprungliga laddningstiden till 1 timma. Utökas dessutom turbinkapaciteten från 260 MW till 1040 MW 

blir urladdningstiden 1 timma. Detta blev det sista fallet som studerades, kallat A2. Tryckförändringen är 

densamma mellan fall A1 och A2 enligt ekvation 4. 

Det gäller dock att vara medveten om den enorma kapacitet som krävs för en uppladdning med den effekt 

som nämns ovan och de kostnader det eventuellt skulle medföra. Svenska kraftnäts rekommendationer vid 

elproduktion på över 1200 MW är att de bör anslutas via två eller flera oberoende anslutningspunkter.  Vid 

stor produktion måste realtidstidsinformation delges rörande effekt, driftstatus och reglerförmåga till 

systemansvarig såsom Energinet.dk. För mer information om detta, se källa [37].  

5.4 Beräkningar 

Beräkningarna utgår från sex olika teknologiscenarion som utvärderas enligt ovan. Den CAES-anläggning 

som först undersöks ur ekonomisk synpunkt är en anläggning liknande den som finns i Huntorf, Tyskland. 

Denna grundmodell har valts att kallas H1. Denna har därefter gjorts tre modifieringar, fall H2, H3, samt 

H4. 

Det andra grundscenariot bygger på en kombination av energilagringstypens potential inom den närmsta 

framtiden och dagens bästa möjliga teknik som kallas för ”Framtidens scenario”. Det framtida scenario som 

inspireras av ADELE-projektet som det tyska energibolaget RWE ligger bakom. 

Två olika fall beräknas utifrån den adiabatiska cykeln kallade ”Framtidens scenario”, vilka benämndes A1 

och A2.  

När det gäller fallen H3, H4, A2 där upp-och urladdningstiden modifierats måste nedanstående ekvation 4 

uppfyllas, 

 P Q p    (4) 

Tryckförändringen, Δp [Pa], är densamma för samtliga fall, och i ekvationen ovan är det endast den totala 

effekten, P [MW], och volymflödet, Q [m3/s] som förändras. Utifrån att en parallellkoppling implementeras 

för att undvika extrema tryckskillnader som leder till ökade förluster i processen. 

När det gäller intäktssidan tas ett körschema fram för respektive fall. Körschemat anvisar hur fallen ska 

operera dagligen för att maximera intäkterna utifrån de spotpriser som rådde under 2013 DK2, i Danmark 

och de antaganden som gjorts. 

Körschemat bygger på att energilagring ska ske vid identifierade prisdalar med lågt spotpris och försäljning 

ska antas ske vid identifierade pristoppar.  

Vilket kan skrivas om till,  
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1

2

C

C
   (5) 

Där C2 är det höga snittpriset vid urladdning och C1 är det lägre snittpriset vid uppladdning, båda med 

enheten EUR/MWh. Beräkningar som innefattar tillskott av naturgas inkluderas i uppladdningspriset. Där 

η, är den totala verkningsgraden för CAES-anläggningen. 

Det gäller således att beakta den totala verkningsgraden hos lagringstypen och en möjlighet att spara pengar 

uppstår endast om kostnaden som undvikits genom urladdning eller alternativt försäljning av elen 

energilagret kompenserar de extra kostnader som uppstår vid lagring av energi. 

Andra viktiga parametrar är energilagringsmetodens laddningstid, urladdningstid, lagringskapacitet, 

systemstartstid och verkningsgrad. Alla kostnader är dessutom viktiga såsom investeringskostnader, drifts- 

och underhållskostnader, naturgaspriser och andra rörliga kostnader. 

Kostnad för elbehov vid maximal uppladdning, Claddat beräknas med, 

 1laddat laddatC C E    (6) 

Där Eladdat är den mängd el som krävs för total påfyllnad av tryckluft i lagringskammaren [MWh]. 

Vidare blir,  

 
1laddat kapE t K    (7) 

Där, t1 är uppladdningstid och Kkap är den CAES-anläggningens totala kompressorkapacitet [MW]. 

Inkomst vid maximal urladdning, Curladdat, beräknas med, 

 2urladdat urladdatC C E    (8) 

Eurladdat är den mängd energi som elnätet tillförs från CAES-anläggningen [MWh]. 

Vidare, 

 
2urladdat kapE t T    (9) 

Där Tkap är CAES-anläggningens uteffekt [MW] och t2 är urladdningstiden [h]. Därefter beräknas differensen 

mellan kostnaden för elbehovet för maximal laddning och inkomsten vid urladdning vilket ger summan som 

kan sparas per dag.  

Följaktligen, möjlighet att spara pengar finns om,  

 urladdat laddatC C   (10) 

Det är viktigt att en stor investering är lönsam i längden. När det gäller all förutspående analys infinner sig 

en rad felkällor och osäkerheter. 

Utifrån alla fallens estimerade driftstintäkter beräknas även den uppskattade totala grundinvestering som 

behövs för alla respektive fall enligt ekvationen nedan,  

 
p kap wG i T i W C        (11) 

Där ip betecknar den prestandasspecifika investeringen, iw är den energisspecifika investeringen, W är 

anläggningens lagringskapacitet [MWh] och C är icke-specifika kostnader för investeringen [32].  

Nedan visas exempel på eventuella icke-specifika kostnader som kan uppkomma vid byggnation. 

 Ränta under byggnationen 

 Projektförsäkring och projekteskalering 
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 Moms 

 Statsobligationer/företagsobligationer 

 Legala avgifter som exempelvis advokatkostnader, miljöprövningar och tillstånd 

 Energikonsumtion vid byggnation 

 Koldioxidutsläpp (utsläppsrätter)  

För mer information gällande eventuella icke-specifika kostnader, se källa [23]. Enligt tidigare avsnitt (se 5.1 

Avgränsningar och antaganden) inkluderas inte de kostnader som är listade ovan i beräkningarna för 

anläggningsinvesteringarna. Detta beror på att dessa är läges- och situationsspecifika vilket leder till svåra 

uppskattningar. 

När det gäller ”Dagens Scenario”, det vill säga de fall som är inspirerade av CAES-anläggningen i Huntorf, 

används tabell 4 tillsammans med uteffekten på 290 MW för att uppskatta en investeringskostnad. För fall 

H1 är detta sedermera grundinvesteringen. För fall H2 tillkommer även en uppskattad kostnad för en 

rekuperator enligt tabell 5. För fall H3, med utökade kompressor- och turbinkapaciteter antas den 

prestandaspecifika kostnaden vara direkt proportionell mot anläggningens uteffekt. Uppskattade kostnaden 

för fall H4 är liknande H3 förutom att en fast antagen kostnad för två rekuperatorer tillkommer. 

Gällande ”Framtidens Scenario”, det vill säga de fall som är inspirerade av ADELE-projektet, används 

samma tabeller som ”Dagens Scenario”. Skillnaden är att ”Framtidens Scenario” använder avancerad 

adiabatisk teknik. Medianvärdet används i de uppskattade intervallerna både vad det gäller den 

prestandaspecifika kostnaden och den arbetsspecifika kostnaden för fall A1. För fall A2 antas liknande 

kostnader tillkomma som fall H3 då samma lösningsgång används. I bilaga 1.1 Uppskattade investeringskostnader 

bifogas de uppskattade och beräknade investeringskostnaderna för samtliga fall. 

När det gäller driftskostnaderna antas alla de beräknade fallen utgå från tabell 6 (se avsnittet 4.8.6 CAES 

ekonomi) och mer specifikt de kostnader som kännetecknar lagring under jord. De årliga fasta 

driftskostnaderna anges enligt tabell 6 i förhållande till anläggningens uteffekt. De rörliga kostnaderna ges i 

förhållande till den mängd energi som kan levereras ut till elnätet. Dessa beror således på hur många dagar 

anläggningen antas vara i drift per år vilket beror på ekvation 10. I bilaga 1.2 finns en övergripande tabell 

över de uppskattade drifts- och underhållskostnaderna för samtliga fall baserade på hur många dagar om 

året dessa opereras. 

5.4.1 Beräkningsgång 

Det dagliga driftsresultatet beräknas genom en lösningsgång bestående av sex delsteg. Nedan visas ett 

beräkningsexempel för hur driftsvinsten beräknades för den 7e december 2013. 

1. Det första steget var att identifiera de timmar med lägst spotpris, C1. I och med att fall H1 har en 

uppladdningstid på åtta timmar identifierades de åtta timmarna med lägst spotpris för dagen. 

Identifieringen av de olika timmarna underlättades genom att färglägga priserna (se bilaga 1.3.1 till 

bilaga 1.3.12 för de olika månaderna) med avseende på deras värde. Beräkningsmodellen i detta fall 

förutsätter växelvis uppladdning under åtta timmar och urladdning under två timmar. Ett 

medelvärde av priset under uppladdningstimmarna beräknades till 9,6 EUR/MWh.  

 

2. Steg två var att identifiera de två timmar med högst spotpris, C2, i och med att H1 har en 

urladdningstid på två timmar. Även här beräknades därefter ett medelvärde för dessa som 

resulterade i 72,65 EUR/MWh. 

 

3. Det tredje steget var att verifiera om denna dag var lönsam att operera på. Kvoten beräknades 

mellan C1 och C2 vilket jämfördes med verkningsgraden på 42 %. I och med att H1 använder sig 

av naturgas behövdes C1 normeras med naturgaspriset (28 EUR/MWh) och blev slutligen 21,76 

EUR/MWh. Kvoten mellan C1 och C2 resulterade i 0,3 vilket är mindre än 0,42 och således fortsatte 

beräkningsgången. 
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4. Det fjärde steget var att beräkna kostnaden för elbehovet, Claddat. Detta gjordes genom att 

multiplicera C1 med den mängd energi som laddades upp, Eladdat är ekvivalent med 

kompressorkapaciteten, Kkap (60 MW) multiplicerat med uppladdningstiden t1 (8h). Claddat 

beräknades i detta fall till 4 610 euro. 

 

5. Driftsinkomsten beräknades vid urladdning, Curladdat, genom att multiplicera C2 med den mängd 

energi som systemet levererar ut, Eurladdat. Eurladdat är ekvivalent med anläggningens uteffekt (290 

MW) multiplicerat med urladdningstiden t2 (2h). Curladdat beräknades till 42 137 euro. 

 

6. Det sista steget var att beräkna differensen mellan Curladdat och Claddat, vilket blev 37 526 euro och 

identifierades som den summa som kunde sparas under opererande dag. Men i och med att H1 

använder naturgas behöver utgiften för denna utgift subtraheras från tidigare beräknade differens 

för att få driftsresultatet på den valda dagen. Kostnaden för naturgas har som tidigare nämnts 

antagits till 25 262 EUR. Såldes blev driftsresultatet för den 7 december 12 264 euro. 

5.5 Övergripande om fallstudie 

I tabell 8 nedan summeras de olika fall som undersöks. 

Tabell 8. En summerande tabell över de olika fallen som analyseras. 

Beteckning Modell Beskrivning Kompressorer 
Total 

kompressor- 
kapacitet 

Uppladdning Turbiner 
Total 

uteffekt 
Urladdning 

H1 Huntorf 
En modell av 
anläggningen i 

Huntorf från 1978. 
2st 60 MW 8 h 2st 290 MW 2 h 

H2 Huntorf 

Modifiering av fall 
H1 med en 25 % 

reducerad 
naturgaskonsumtion 

2st 60 MW 8 h 2st 290 MW 2 h 

H3 Huntorf 

Modifiering av fall 
H1 som ger ett 1:1 
förhållande i upp-

/urladdning. 

16st 480 MW 1 h 4st 580 MW 1 h 

H4 Huntorf 

Samma som i fall 
H3 med en 25 % 

reducerad 
naturgaskonsumtion 

16st 480 MW 1 h 4st 580 MW 1 h 

A1 ADELE 

En modell av den 
kommande 
anläggning 
ADELE. 

2st 200 MW 8 h 2st 260 MW 4 h 

A2 ADELE 

Modifiering av 
modellen i fall A1 

som ger ett 1:1 
förhållande mellan 

upp- och 
urladdning. 

16st 1600 MW 1 h 8st 
1040 
MW 

1 h 

 

Tabell 8 visar de fall som undersöks samt dess inbördes likheter och skillnader. För att bedöma 

investeringarnas eventuella lönsamhet används två olika investeringskalkyler som förklaras mer ingående i 

följande avsnitt. 
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5.6 Ekonomisk modell 

Den ekonomiska aspekten måste analyseras för att avgöra huruvida de fall som inräknas i ”Dagens Scenario” 

och ”Framtidens Scenario” är lönsamma. Detta görs med två olika investeringskalkyler. Den ena baseras på 

nuvärdesmetoden medan den andra grundar sig på payback-metoden.  

5.6.1  Nuvärdesmetoden  

Nuvärdesmetoden är en vanlig metod vid investeringskalkylering. Nuvärdet används för kunna jämföra 

mellan olika typer av investeringar som inträffar vid olika tillfällen. Metodens princip bygger på att alla 

framtida in-och utbetalningar beräknas om till ett nuläge.  

Nuvärdesberäkningen ges av formeln, 

 NV a s    (12) 

Där a är det årliga inbetalningsöverskottet (driftsresultatet), det vill säga differensen mellan den årliga 

driftvinsten för anläggningen och dess driftskostnader. s är nuvärdessummefaktorn och beräknas med, 

 
1 (1 ) nr

s
r

 
   (13) 

Där r är kalkylräntan och n den uppskattade livslängden. Nuvärdet beskriver hur mycket de årliga beräknade 

inbetalningsöverskotten kommande n år skulle vara värda idag. På så vis kan olika investeringar jämföras 

med varandra för att se vilken som är mest gynnsam sett ur dagens perspektiv, kallad nolltidpunkten. 

En annan intressant beräkning som är förknippad med nuvärdesmetoden är nettonuvärdeskvoten. Det är 

en beräkning som visar hur mycket grundinvesteringen, G, ger tillbaka per satsad krona. 

Ekvationen ges av, 

 
NV G

NNK
G


   (14) 

Kvoten påvisar lönsamheten i relation till den initiala investeringskostnaden. Är kvoten positiv kan 

investeringen ses som lönsam. Jämförs flera investeringar är den investering med störst positiva kvot den 

bästa investeringen. En negativ kvot visar på samma sätt att investeringen inte är lönsam då 

grundinvesteringen är för stor i förhållande till de årliga driftsvinsterna. För mer information angående 

nuvärdesmetoden, se källa [38].  

5.6.2 Payback-metoden 

Payback-metoden är en metod för att beräkna hur lång tid det tar för en investering innan den börjar betala 

för sig. Dels används denna för att avgöra huruvida en investering lönar sig eller inte innan den är förbrukad, 

alternativt som jämförelsemetod mellan olika alternativa investeringar. Resultatet av metoden ger ”payback-

tiden”, eller återbetalningstiden, som är den tid det tar för investeringen att återbetala investeringskostnaden. 

Metoden lämpar sig vid stora investeringar där framtida faktorer är ovissa och för att överskådligt se över 

en investering i CAES. Den tar inte hänsyn till kalkylräntan vilket i sig är en oviss framtidsfaktor. Payback-

metoden ignorerar den totala livscykelkostnaden för ”produkten” genom att bara ta hänsyn till kostnader 

under payback-perioden. Det kan alltså finnas höga kostnader utanför den nämnda perioden såsom höga 

undanröjningskostnader och kostnader för ”ta produkten ur bruk”. Detta gör att payback-metoden endast 

är en uppskattning av när investeringen återbetalas och ingen perfekt finansiell modell av verkligheten.  

Ekvationen skrivs som 

 
G

T
a

   (15) 
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I ekvationen motsvarar T återbetalningstiden, G är kostnad för grundinvestering och a är årliga 

inbetalningar. För mer information angående payback-metoden, se källa [38].  

6 Känslighetsanalys 

Beräkningarna innehåller en hel del förenklaringar och antaganden (se mer i avsnitt 5.1 Avgränsningar och 

antaganden). Känslighetsanalyseringen har gjorts genom så kallad strömningsberäkning. Detta innebär att en 

parameter i taget ”störs”, det vill säga förändras, för att därefter se hur slutresultatet förändrades gentemot 

det ursprungliga resultatet. På så vis fås en överblick över hur enskilda parametrar påverkar det slutgiltiga 

resultatet och också en klar bild av vilka parametrar som påverkar det slutliga resultatet mest.  

När det gäller fallen som inspireras av Huntorf, fanns en investeringskostnad given på 400 EUR/kW men 

inga mer exakta prisspecifikationer gällande kostnaderna för de olika komponenterna i CAES-anläggningen. 

Det tyska energibolaget RWE var dessutom förtegna och ville inte delge sig av information gällande 

kostnaderna för den fullskaliga ADELE-anläggningen. Uppskattningen av investeringskostnaden och sin 

tur även drifts-och underhållskostnaderna har följaktligen en stor osäkerhet. Dessa parametrars påverkan på 

lönsamheten har dock en stor betydelse. 

De parametrar som är av stor betydelse för det resultat som fås är: 

 Naturgaspriset 

 Elpris 

 Investeringskostnad 

 Drifts- och underhållskostnad 

 Ekonomisk livslängd 

 Kalkylränta 

För alla de olika fallen störs investeringskostnaden (summan av prestandaspecifika – och den energispecifika 

kostnaden) med 30 % ty detta är uppskattade inom ett stort intervall. Detta gör att ±30% är högst relevant. 

Varvid dessa kostnader kan vara högst relevanta för en investering idag. Drifts- och underhållskostnader 

störs i alla de olika fallen med 50 % från de uppskattade värdena. Elpriset störs med 15 % vilket antas kunna 

vara rimliga förändringar i framtiden.  

Naturgaspriset störs med 30 % vilket är både en intressant störning samt också en klart rimlig förändringar 

i och med den varierande naturgasmarknaden. Dessa faktorer tillsammans med framtida eventuella nya 

regelverk och skatter på det fossila energislaget naturgas och ökade möjligheter till lagring kan förändra 

priset avsevärt. 

Elpriset störs med 15 % vilket är en rimlig störning på den osäkra elmarknaden. 

Kalkylräntan störs med 30 % då denna parameter är satt av investeraren i fråga. En högre kalkylränta kräver 

kortsiktigare lönsamhet och tvärtom. Förändring av kalkylräntan kommer endast att påverka nuvärdet. 

Den ekonomiska livslängden som i detta fall är densamma som den tekniska livslängden störs med 50 % 

och är högst beroende av om komponenterna håller eller inte. 
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7 Resultat och diskussion 

I detta avsnitt presenteras först de resultat som erhållits vid beräkningarna. Sedan visas resultaten från 

känslighetsanalysen. 

            Tabell 9. Tabellen åskådliggör de resultat som beräknats för de olika fallen. 

Fall Driftsdagar Driftsvinst [EUR] 
Driftkostnad 

[EUR] 
Driftsresultat 

[EUR] 
Grundinvestering 

[EUR] 
Återbetalningstid [År] 

H1 36 224006 321088 - 97082 116000000 ∞ 

H2 90 518873 324220 194653 118910000 610 

H3 53 429999 289074 140925 232000000 1646 

H4 126 991990 326308 665682 237820000 357 

A1 168 2052817 307424 1745394 196560000 113 

A2 288 4755214 1167816 3587398 742560000 207 

 

I tabell 9 ovan kan avläsas att vid fallet för H1, det vill säga en modell av Huntorfs nuvarande anläggning, 

blir driftsvinsten vid försäljning av el vid ett högt spotpris 224 006 euro. Med de antagna driftkostnaderna 

på 321 088 euro per år blir driftsresultatet negativt, -97 082 euro. En av orsakerna till detta dåliga resultat är 

att denna modell endast är lönsam att operera 36 dagar om året (varav de flesta ligger i december månad). 

Att investera i en stor anläggning som har en driftsvinst endast cirka 10 % av årets dagar är inte optimalt. 

För fall H2, det vill säga fall H1 men med en 25 % reducerad naturgaskonsumtion, är vinsten mer än dubbelt 

så stor som för H1 (518873 jämfört med 224006 för H1). Detta visar hur pass mycket naturgaspriset spelar 

in på vinsten, eftersom denna modell kan operera betydligt fler dagar som är lönsamma (90 dagar jämfört 

med 36). 

I tabell 9 kan också avläsas att fall H3 endast operera 53 dagar jämfört med 36 dagar för fall 1, vilket också 

resulterar i en högre driftsvinst, cirka 430 000 euro. Att operera med ett förhållande mellan upp och 

urladdning som är 1, det vill säga en timme laddning och en timme urladdning, gör att det finns fler 

potentiella dagar att operera på än för H1. Däremot stiger också investeringskostnaderna kraftigt vilket 

förklaras i tidigare avsnitt i och med att både fler kompressorer och turbiner nu behövs för åstadkomma 

önskade upp/urladdningsförhållande. Detta gör att resultatet ändå blir kraftigt negativt sett över ett helt år. 

Fall H4, som innebär att likt H3, att förhållandet mellan laddning och urladdning är 1 samtidigt som dock 

naturgaskonsumtionen är 25 % lägre. Antalet lönsamma dagar ökar med 350 % jämfört med fall H1. 

Kostnaden för de två nödvändiga rekuperatorerna antas vara det dubbla av rekuperatorkostnaden vid fall 

H2 samtidigt är det en viss osäkerhet gällande kostnaden för denna.  

Tabell 9 ovan visar att med lagringsteknologier med högre verkningsgrader ökar de driftsdagar under år 

2013 som är lönsamma ur driftsynpunkt. Med en antagen årlig driftskostnad som är densamma oavsett 

antalet dagar som anläggning är i drift, finns ingen årlig lönsamhet. Som nämnts (se avsnittet 5.3 Framtidens 

Scenario) är den termodynamiska rimligheten och genomförbarheten i praktiken högst tveksam när det gäller 

få dessa massiva anläggningar att ladda fullt under 1 timme och ladda helt ur under 1 timme med tanke på 

den enorma kapacitet som krävs.  I avsnittet 4.8.6 CAES ekonomi tas skatter, avgifter och andra väsentliga 

kostnader upp. Dessa tas inte med i beräkningarna vilket gör att de potentiella investeringarna kan vara 

ytterligare mindre lönsamma i verkligheten jämfört med vad som visas i tabell 9 ovan. 

Efter en överblick på ovanstående resultat syns det att driftsresultatet är positivt för alla fall utom H1. För 

att avgöra huruvida en investering är lönsam eller inte, går det inte att endast se till resultatet för 

investeringen på det givna året. Således jämfördes de olika fallens återbetalningstid och resultatet kan avläsas 

i samma tabell ovan. 

Beräkningarna påvisar att A2 har bäst driftsresultat per år. Detta beror på de stora driftsvinsterna per dag 

A2 utgör, vilket är rimligt eftersom A2 både opererar flest dagar om året samtidigt som den fasta 

driftskostnaden antas vara densamma som A1. Återbetalningstiden för A2 är dock inte lägst. Detta beror 
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på den enorma investering som krävs för en anläggning likt modellen A2. Därför är den mest lönsamma 

investeringen en anläggning likt A1. Dess vinst år 2013 är 57 % av A2:s men samtidigt är investeringen som 

krävs 73,6 % mindre. Detta gör att A1 kan ses som den mest lönsamma investeringen av de fall som 

studerats sett ur ett längre perspektiv. 

Nedan i figur 18 visas driftsvinsten för de olika fallen av ”Dagens scenario”. 

 

Figur 18. Driftsvinst för fallen i ”Dagens scenario”. 

Paretodiagrammet ovan åskådliggör en jämförelse mellan de olika modelleringarna H1, H2, H3 samt H4. 

Precis som tabell 9 ovan också visar, är H4 mest lönsam (av fallen för ”Dagens scenario”) sett ur ett rent 

driftsperspektiv utan drift- och underhållskostnader medräknade. I figur 19 nedan visas på samma sätt 

driftsvinsten för de två fallen i ”Framtidens scenario”. 

 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

H1 12776 1670 23598 13023 0 0 0 26300 8977 9321 44044 84297

H2 59387 19727 68288 33547 11920 0 5215 10578 57419 51943 93510 107339

H3 28288 17760 38281 28036 940 0 0 38580 34148 24584 66229 153153

H4 93043 44738 118994 69309 14256 6436 10985 62139 107376 104258 147019 213437

H1 totalt 12776 14446 38044 51067 51067 51067 51067 77367 86344 95665 139709 224006

H2 Totalt 59387 79114 147402 180949 192869 192869 198084 208662 266081 318024 411534 518873

H3 Totalt 28288 46048 84329 112365 113305 113305 113305 151885 186033 210617 276846 429999

H4 Totalt 93043 137781 256775 326084 340340 346776 357761 419900 527276 631534 778553 991990
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Figur 19. Driftsvinst för fallen i ”Framtidens scenario”. 

Både figur 18 och 19 påvisar att driftsvinsten under maj, juni, juli samt februari är betydligt lägre i jämförelse 

med övriga månader. Det beror på att skillnaden i spotpriset under timmar av upp- och urladdning inte är 

tillräckligt stor vilket leder till få driftsdagar. Detta kan delvis förklaras med hjälp av figur 4, se avsnitt 3.2 

Energisituationen i Danmark, som visar att den danska elproduktionen från vindkraft är som lägst under dessa 

månader.  Ssamtidigt behöver ofta kunden inte heller lika mycket el under samma period för att exempelvis 

värma upp sitt hus. Det gör att energihandel med CAES mer olönsamt i detta fall. Detta förklarar de 

intermittenta energislagens betydelse för lönsamheten av dessa olika fall i ”Dagens scenario” och 

”Framtidens scenario”. Figur 19 ovan visar också de uppskattade driftsvinsterna under år 2013. Fall A2 ger 

en betydligt större driftsvinst än fall A1. Detta beror på grund av den driftsflexibilitet som nämns ovan för 

fall H4. De potentiella vinsterna som störst under december månad, detsamma som fallen inspirerade av 

Huntorf. 

Enligt de beräkningar som gjorts har antagandet gjorts att alla fall endast ska operera med en maximal upp-

och urladdning av lagringskammaren och ingen möjlighet togs i beaktning till simultan upp- och urladdning. 

Skulle istället anläggningarna ha en mer flexibel drift, vilket är relevant och högst troligt om CAES-

anläggning är inriktad på energihandel, skulle driftsvinsterna kunna öka mer. En längre upp- och 

urladdningstid gör det svårare att optimera lönsamheten. För att optimering av lönsamheten krävs därför 

en stor differens mellan lågt och högt pris. När driftsintäkterna beräknades för fallen H1, H2 och A1 vars 

upp- och urladdningstider är långa, insågs det att differensen mellan C1 och C2 blev för liten för att göra 

fallen lönsamma. Enligt ekvation 5 (i avsnittet 5.4 Beräkningar) behöver den totala verkningsgraden för 

energilagringen tas med i beaktning.  

Avancerad adiabatisk CAES, som fall A1 och A2 baserats på, har större driftskostnader vilket minskar 

driftsvinsterna. En annan väsentlig skillnad mellan ”Dagens Scenario” och Framtidens Scenario” förutom 

cyklernas olika verkningsgrad och naturgasbehovet för ”Dagens Scenario” är skillnaden i 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

A1 222324 56744 242925 88461 87362 102616 52871 102082 156239 232308 197819 512066

A2 481055 188900 523328 317122 231480 265546 137248 248090 362428 532082 551546 896638

A1 Totalt 222324 279068 521993 610454 697816 800432 853303 955385 1111624134393215417512053817

A2 Totalt 481055 669955 1193283151040517418852007430214467823927682755196328727838388234735462
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lagringskapaciteten. När det gäller ”Dagens Scenario” antogs en maximal urladdning ge 580 MWh ut till 

nätet medan en maximal urladdning för ”Framtidens Scenario” ger 1040 MWh ut till nätet.   

”Framtida scenario” innehållandes fall A1, och A2 ökar driftsdagarna avsevärt i förhållande till de fallen som 

räknas till ”Dagens scenario”. Drifts- och underhållskostnaderna antas vara liknande för båda scenariona 

vilket är en stor uppskattning. 

Baserat på de beräkningar och antaganden som gjorts gynnas driftsvinsterna för alla fall av ökad 

lagringskapacitet då fallen endast tillåts utför en laddningscykel per dag. Samtidigt finns det både geologiska 

och ekonomiska begränsningar gällande lagringskapaciteten. 

För att ta redan på om driftsvinsterna var stora nog för att kalla investeringarna lönsamma beräknades ett 

nuvärde och en nettonuvärdeskvot enligt avsnitt 5.6 Ekonomisk modell. 

I tabell 10 nedan visas resultatet av nuvärdet och nettonuvärdeskvoten för de olika fallen.  

Tabell 10. Tabellen visar nuvärdet samt nettonuvärdeskvoten för de olika fallen. 

Fall Nuvärde [EUR] Nettonuvärdeskvot 

H1 -1205000 -1,01 

H2 2415000 -0,98 

H3 1749000 -0,992 

H4 8260000 -0,965 

A1 21659000 -0,89 

A2 4451600 -0,94 

 

Resultatet utifrån endast nuvärdet i tabell 10 påvisar att fall A2 är mest lönsamt. Tabellen åskådliggör också 

att fall H1 är direkt olönsamt eftersom denna har ett negativt nuvärde. Detta beror på att dess driftsintäkter 

för året är lägre än dess driftskostnader, vilket ger ett negativt driftsresultat. I en jämförelse mellan 

”Framtidens scenario” och ”Dagens scenario” synes det att fall A1 och A2 har betydligt högre nuvärden än 

fallen i ”Dagens scenario”(H1-H4). Detta beror på att resultaten för de konventionella cyklarna blir betydligt 

sämre i och med att dessa anläggningar även måste betala för den naturgas som används vid varje driftsdag. 

Nuvärdesmetoden tar dock som nämnt tidigare inte med investeringskostnaden i beaktning vilket är en 

viktig parameter när olika investeringar skall jämföras. Nettonuvärdeskvoten tar även fallens olika 

investeringskostnader i beaktning, och precis som tabell 10 ovan visar blev fall A1 istället den mest 

lönsamma investeringen. Att A2 inte längre var den bästa investeringen, så som resultatet av nuvärdet visade, 

beror på att investeringen för fall A2 är stor i jämförelse med övriga fall är dennas nuvärdesnettokvot inte 

den bästa. 

Vad som bör observeras är dock att alla nettonuvärdeskvoter är dock negativa. Detta innebär att ingen av 

investeringarna kan ses som lönsamma, även om exempelvis A1 har en relativt kort återbetalningsperiod i 

jämförelse med övriga fall. Orsaken till att nettonuvärdeskvoten är negativ är att nuvärdet, som beror av 

driftsresultatet för året, är litet i förhållande till den stora investering som krävs för respektive anläggning. 

Resultaten som visas ovan är baserade på antaganden och uppskattningar, således infinner sig en stor 

osäkerhet gällande värdena. Antalet existerande CAES-anläggningar är dessutom få tillsammans med en 

tänkt applikation som aldrig gjorts fullt ut i praktiken gör att resultatet från denna rapport endast bör ses 

som en fingervisning och ha som syfte att uppmärksamma energilagringens potential inom den närmsta 

framtiden.  
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7.1 Resultat och diskussion av känslighetsanalys 

I detta avsnitt presenteras resultatet av känslighetsanalysen. Denna är uppdelad i avsnitt beroende på vilken 

parameter som störts. 

7.1.1 Känslighetsanalys för dagens scenario 

Kommande avsnitt visar resultatet av känslighetsanalysen. I tabell 11 nedan visas först resultatet av 

känslighetsanalysen för när parametern för naturgaspriset förändrades. Naturgaspriset visar sig ha en stor 

påverkan på resultatet för 2013 i samtliga fall för Dagens scenario. I och med att A1 och A2 inte använder 

naturgas alls är dessa fall inte med i denna del av känslighetsanalysen. 

Tabell 11. Resultat för känslighetsanalys då parametern för naturgaspriset varierades. Nuvärdet är 
avrundat i tusentals euro. 

Naturgaspris Störning [%] 
Driftsvinst 

[EUR] 
Driftsdagar 

Driftskostnad 
[EUR] 

Driftsresultat 
[EUR] 

Nuvärde 
[EUR] 

Återbetalningstid 
[År] 

H1 

Referensfall: 0 224006 36 321088 -97082 -1205000 ∞ 

30 70643 10 319 580 -248937 -3089000 ∞ 

-30 709348 105 325 090 384258 4768000 302 

H2 

Referensfall: 0 518873 90 324220 194653 2415000 611 

30 248214 37 321146 -72932 -905000 ∞ 

-30 1322540 172 328976 993564 12329000 120 

H3 

Referensfall: 0 440000 53 322074 117926 1463000 1967 

30 172692 32 320586 -147894 -1835000 ∞ 

-30 1149232 138 327004 822228 10203000 282 

H4 

Referensfall: 0 991990 126 326308 665682 8260000 357 

30 473365 55 322190 151000 1874000 1575 

-30 1956233 232 332456 1623777 20150000 146 

 

I samtliga fall från ”Dagens scenario” blev det en påtaglig skillnad då parametern för naturgaspriset 

förändrades vilket tabell 11 ovan visar. Fall H1, som normalt har ett driftresultat som är kraftigt negativt, 

lyckades vända denna trend till ett positivt driftsresultat då naturgaspriset sänktes med 30 %. Detta berodde 

kraftigt på att modellen kunde operera med driftsvinst hela 105 dagar om året istället för bara 36. Detta 

gjorde att driftsvinsten ökade med cirka 310 % endast med en sänkning på 30 % av naturgaspriset (från 28 

EUR/MWh till 19,6 EUR/MWh). Samma typ av förbättring speglades i övriga fall. 

På samma sätt blev resultatet kraftigt försämrat då naturgaspriset istället ökade med 30 % till 36,4 

EUR/MWh. 

Jämförs de olika fallen kan slutsatsen dras att de två fall med normal naturgaskonsumtion (H1 och H3) 

generellt sett förbättrade sina resultat mer än H2 och H4 som använde 25 % mindre naturgas. Vid en 30 % 

sänkning av naturgaspriset (från 28 EUR/MWh till 19,6 EUR/MWh) förbättrade H1 sin driftsvinst med 

310 % som kan jämföras med 255 % som H2 förbättrade. På samma vis ökade driftsvinsten för H3 med 

cirka 260 % till skillnad från H4 som endast ökade dryga 200 %. 

Att naturgaspriset normalt varierar under dagen är något som därför är viktigt att ha med i beaktning vid 

framtida anläggningar så att detta optimeras på bästa sätt eftersom ett lågt naturgaspris gör att anläggningen 

kan operera med driftsvinst oftare. 
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Tabell 12 nedan visar resultatet för de olika fallen då parametern för elpriset varierades. 

Tabell 12. Resultatet av känslighetsanalysen då elprisförändrades. Nuvärdet är avrundat i tusentals euro. 

Elpris Störning [%] 
Driftsvinst 

[EUR] 
Driftsdagar 

Driftskostnad 
[EUR] 

Driftsresultat [EUR] 
Nuvärde 

[EUR] 
Återbetalningstid 

[År] 

H1 

Referensfall: 0 224006 36 321088 -97082 -1205000 ∞ 

15 420314 57 322306 98008 1216000 1184 

-15 102400 18 320044 -217644 -2701000 ∞ 

H2 

Referensfall: 0 518873 90 324220 194653 2415000 611 

15 976068 115 325670 650398 8071000 183 

-15 305734 55 322190 -16456 -204000 ∞ 

H3 

Referensfall: 0 440000 53 322074 117926 1463000 1967 

15 749785 90 324220 425565 5281000 545 

-15 403939 45 321610 82329 1022000 2818 

H4 

Referensfall: 0 991990 126 326308 665682 8260000 357 

15 1537099 166 328628 1208471 14996000 197 

-15 755367 95 324510 430857 5347000 552 

A1 

Referensfall: 0 2052818 168 303472 1749346 21708000 112 

15 2356268 168 303472 2052796 25473000 96 

-15 1769243 168 303472 1465771 18189000 134 

A2 

Referensfall: 0 4755214 249 1169896 3585318 44490000 207 

15 5343491 249 1169896 4173595 51790000 178 

-15 4025806 249 1169896 2855910 35439000 260 

 

Tabell 12 ovan åskådliggör känslighetsanalysen när elpriset förändras. Driftsvinsten ökade för alla fall men 

vinsten ökade mest för de fall som ingår i ”Dagens scenario”. Detta beror mycket på att dessa behöver köpa 

in både el och naturgas för användning. Fallen som ingår i ”Dagens scenario” laddar ur mer el än vad som 

uppladdas då det sker en tillförsel av naturgas. Gällande ”Framtidens scenario” ökar driftsvinsterna inte alls 

lika mycket vid ett ökat elpris. Orsaken till detta är dessa inte använder någon naturgas. Mängden energi 

som urladdas blir mindre, men vid driftsdagar är ändå intäkter vid urladdning större än utgifter vid 

uppladdning vilket med en ökning av elpriset gör denna differens större.  

I känslighetsanalysen åskådliggörs bland annat att A1 förändrades med ± 17 % i slutresultatet vid ett ökat 

respektive minskat elpris. För fall A2 blev resultatet 16 % bättre vid ett ökat elpris samtidigt som resultatet 

blev 21 % sämre vid ett minskat elpris. Detta kan jämföras med exempelvis H4, vars resultat ökade med 

nästan 82 % vid ett ökat elpris, samtidigt som resultatet minskade med 36 % vid då elpriset sjönk. För fall 

H2 blev resultatet hela 330 % bättre vid ett ökat elpris enligt känslighetsanalysen, och gick från att vara 

positivt till negativt vid ett minskat elpris.  
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I tabell 13 nedan visas erhållna resultat utifrån en förändring av investeringskostnaden. 

Tabell 13. Resultatet av känslighetsanalysen då investeringskostnaden förändrades. Nuvärdet är avrundat 
i tusentals euro. 

Investeringskostnader Störning [%] 
Driftsvinst 

[EUR] 
Driftsdagar 

Driftskostnad 
[EUR] 

Driftsresultat 
[EUR] 

Nuvärde 
[EUR] 

Återbetalningstid 
[År] 

H1 

Referensfall: 0 224006 36 321088 -97082 -1205000 ∞ 

30 224006 36 321088 -97082 -1205000 ∞ 

-30 224006 36 321088 -97082 -1205000 ∞ 

H2 

Referensfall: 0 518873 90 324220 194653 2415000 611 

30 518873 90 324220 194653 2415000 794 

-30 518873 90 324220 194653 2415000 428 

H3 

Referensfall: 0 440000 53 322074 117926 1463000 1967 

30 440000 53 322074 117926 1463000 2558 

-30 440000 53 322074 117926 1463000 1377 

H4 

Referensfall: 0 991990 126 326308 665682 8260000 357 

30 991990 126 326308 665682 8260000 464 

-30 991990 126 326308 665682 8260000 250 

A1 

Referensfall: 0 2052818 168 303472 1749346 21708000 112 

30 2052818 168 303472 1749346 21708000 146 

-30 2052818 168 303472 1749346 21708000 79 

A2 

Referensfall: 0 4755214 249 1169896 3585318 44490000 207 

30 4755214 249 1169896 3585318 44490000 269 

-30 4755214 249 1169896 3585318 44490000 145 

 

I tabellen förtydligas hur återbetalningstiden förändras vid en störning av grundinvesteringen. 

Grundinvesteringen för samtliga fall är väldigt stor i förhållande till de årliga driftsvinsterna och 

driftsresultaten leder det till långa återbetalningstider. En nödvändig parameter som därför måste förändras 

för att CAES i framtiden skulle kunna vara en lönsam investering för energihandel är således 

investeringskostnaderna vilket bekräftas av tabell 13. Grundinvesteringen är fortfarande stor i förhållande 

till driftsresultatet för samtliga fall vilket leder till fortsatt långa återbetalningstider även med sänkt 

grundinvestering. 

Minskar grundinvesteringskostnaden med 30 % leder detta 30 % kortare återbetalningstid eftersom dessa 

förändras i direkt proportion med varandra enligt ekvation 15 i avsnitt 5.6.2 Payback-metoden. Således skulle 

CAES eventuellt kunna bli en lönsam investering om grundinvesteringen reduceras i samband med en ökad 

elprisvariation. 

I ovanstående avsnitt har just investeringskostnaderna diskuterats som den parametern som till största del 
gör framförallt avancerade adiabatiska CAES-anläggningar till olönsamma investeringar. I fallen för A1 och 
A2 är antagandet till investeringskostnaden för den prestandaspecifika kostnaden taget i mitten av intervallet 
600-800 EUR/kW(se avsnitt 4.8.6 CAES ekonomi och tabell 4). Detta är ett antagande som gjorts att den 
prestandaspecifika kostnaden är 700 EUR/kW men således absolut inget som är säkert. Görs beräkningarna 
istället för att den prestandaspecifika kostnaden skulle vara i den nedre delen av intervallet, 600 EUR/kW, 
blir resultatet bättre. Återbetalningstiden för A1 blir då 98 år tillskillnad från tidigare 113 samtidigt som 
återbetalningstiden för A2 blir 180 år i jämförelse med tidigare 209 år. Ingen av investeringarna skulle 
fortfarande kunna ses som lönsamma, men återigen speglas resultatet i hur viktig investeringskostnaden för 
anläggningen är. 
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Tabell 14 nedan påvisar resultatet då parametern för då Drifts-och underhållskostnader (D&U) stördes. 
 

Tabell 14. Resultatet av känslighetsanalysen då drifts- och underhållskostnaderna stördes. Nuvärdet är 
avrundat i tusentals euro. 

D&U 
kostnader 

Störning [%] 
Driftsvinst 

[EUR] 
Driftsdagar 

Driftskostnad 
[EUR] 

Driftsresultat 
[EUR] 

Nuvärde 
[EUR] 

Återbetalningstid 
[År] 

H1 

Referensfall: 0 224006 36 321088 -97082 -1205000 ∞ 

50 224006 36 481632 -257626 -3197000 ∞ 

-50 224006 36 160544 63462 788000 1828 

H2 

Referensfall: 0 518873 90 324220 194653 2415000 611 

50 518873 90 486330 32543 404000 3654 

-50 518873 90 162110 356763 4427000 333 

H3 

Referensfall: 0 440000 53 322074 117926 1463000 1967 

50 440000 53 483111 -43111 -535000 ∞ 

-50 440000 53 161037 278963 3462000 832 

H4 

Referensfall: 0 991990 126 326308 665682 8260000 357 

50 991990 126 489462 502528 6236000 473 

-50 991990 126 163154 828836 10285000 287 

A1 

Referensfall: 0 2052818 168 303472 1749346 21708000 112 

50 2052818 168 455208 1597610 19825000 123 

-50 2052818 168 151736 1901082 23591000 103 

A2 

Referensfall: 0 4755214 249 1169896 3585318 44490000 207 

50 4755214 249 1754844 3000370 37232000 247 

-50 4755214 249 584948 4170266 51749000 178 

 

D&U är något som överlag påverkas mycket av hur många driftsdagar om året anläggningen körs. Störst 

påverkan för resultatet då kostnaden för D&U stördes påverkades de fall med låga driftsvinster per år mest, 

som exempelvis H1. Driftskostnaden är där större än driftsvinsten vilket ger ett negativt driftsresultat i det 

ursprungliga fallet. Sänktes däremot D&U-kostnaden med 50 % lyckades H1 vända sin negativa trend till 

ett positivt driftsresultat vilket är en positiv indikation. Ett fall som exempelvis A1, där driftskostnaden inte 

är särskilt stor i proportion till den årliga driftsvinsten, blev förändringen därför minimal då D&U-kostnaden 

stördes med ±50 %.  

I tabell 15 nedan åskådliggörs resultatet för störningen av parametern för den ekonomiska livslängden. 

Tabell 15. Resultatet av känslighetsanalysen då den ekonomiska livslängden stördes. Nuvärdet är 
avrundat i tusentals euro. 

Ekonomisk 
livslängd 

Störning [%] 
Driftsvinst 

[EUR] 
Driftsdagar 

Driftskostnad 
[EUR] 

Driftsresultat 
[EUR] 

Nuvärde 
[EUR] 

Återbetalningstid 
[År] 

H1 

Referensfall: 0 224006 36 321088 -97082 -1205000 ∞ 

50 224006 36 321 088 -97082 -1321000 ∞ 

-50 224006 36 321 088 -97082 -884000 ∞ 

H2 

Referensfall: 0 518873 90 324220 194653 2415000 611 

50 518873 90 324220 194653 2648000 611 

-50 518873 90 324220 194653 1773000 611 

H3 

Referensfall: 0 440000 53 322074 117926 1463000 1967 

50 440000 53 322074 117926 1604000 1967 

-50 440000 53 322074 117926 1074000 1967 

H4 

Referensfall: 0 991990 126 326308 665682 8260000 357 

50 991990 126 326308 665682 9057000 357 

-50 991990 126 326308 665682 6063000 357 



- 44 - 
 

A1 

Referensfall: 0 2052818 168 303472 1749346 21708000 112 

50 2052818 168 303472 1749346 23801000 112 

-50 2052818 168 303472 1749346 15933000 112 

A2 

Referensfall: 0 4755214 249 1169896 3585318 44490000 207 

50 4755214 249 1169896 3585318 48780000 207 

-50 4755214 249 1169896 3585318 32655000 207 

 

Den ekonomiska livslängden påverkar endast resultatet av nuvärdet. Eftersom den ekonomiska livslängden 

är lägre än återbetalningstiden för samtliga fall påverkar detta därför inte resultatet nämnvärt. Ökar 

anläggningens ekonomiska livslängd med 50 % till 45 år, påverkas nuvärdet med en ökning på endast 9,6 % 

för samtliga fall. Minskas livslängden istället ned till 15 år minskar nuvärdet med cirka 27 % för samtliga fall.  

I efterföljande tabell 16 visas resultatet för känslighetsanalysen för de olika fallen då parametern för 

kalkylräntan stördes med ±30 %. 

Tabell 16. Resultatet av känslighetsanalysen då parametern för kalkylräntan stördes. Nuvärdet är 
avrundat i tusentals euro. 

Kalkylränta Störning [%] 
Driftvinst 

[EUR] 
Driftsdagar 

Driftkostnad 
[EUR] 

Driftresultat 
[EUR] 

Nuvärde 
[EUR] 

Återbetalningstid 
[År] 

H1 

Referensfall: 0 224006 36 321088 -97082 -1205000 ∞ 

30 224006 36 321088 -97082 -997000 ∞ 

-30 224006 36 321088 -97082 -1510000 ∞ 

H2 

Referensfall: 0 518873 90 324220 194653 2415000 611 

30 518873 90 324220 194653 2000000 611 

-30 518873 90 324220 194653 3027000 611 

H3 

Referensfall: 0 440000 53 322074 117926 1463000 1967 

30 440000 53 322074 117926 1212000 1967 

-30 440000 53 322074 117926 1834000 1967 

H4 

Referensfall: 0 991990 126 326308 665682 8260000 357 

30 991990 126 326308 665682 6839000 357 

-30 991990 126 326308 665682 10351000 357 

A1 

Referensfall: 0 2052818 168 303472 1749346 21708000 112 

30 2052818 168 303424 1749394 17973000 112 

-30 2052818 168 303424 1749394 27202000 112 

A2 

Referensfall: 0 4755214 249 1169896 3585318 44490000 207 

30 4755214 249 1169896 3585318 36834000 207 

-30 4574990 249 1169896 3405094 52947000 218 

 

Precis som parametern för ekonomisk livslängd påverkar endast kalkylräntan nuvärdet. Minskad kalkylränta 

med 30 % förändrar nuvärdet med cirka 18-25 %. Ökas istället kalkylräntan med 30 % minskar nuvärdet 

för samtliga fall med cirka 18 %. 

7.2 Hållbarhetsperspektiv 

För att avgöra huruvida CAES kan ses som en del av en framtida hållbar utveckling eller inte gjordes valet 

att se på definitionen från Brundtlandsrapporten: ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov” [39].  

För att uppfylla kriteriet som en hållbar teknisk lösning krävs att de tre kriterierna ”ekonomisk hållbarhet”, 

”ekologisk hållbarhet” samt ”social hållbarhet” uppfylls [40]. 

Vad det gäller den ekonomiska hållbarheten har det redan konstaterats att CAES, med energihandel som 

enda intäktskälla, inte är ekonomiskt lönsamt för tillfället utifrån beräkningarna som gjorts. Framförallt är 

investeringskostnaderna fortfarande för stora vilket gör att återbetalningstiden är för lång för att 

investeringens ska ses som lönsam (se tabell 9, kapitel 7 Resultat och diskussion). I ett tilltänkt framtidsscenario 
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då elhandel med CAES skulle vara ekonomisk lönsam genom exempelvis lägre investeringskostnader hur 

bra skulle de övriga två kriterierna då uppfyllas? 

Vad det gäller den ekologiska hållbarheten och CAES påverkan på miljön anses denna vara relativt låg i 

sammanhanget. Visserligen tar det skada på miljön att bygga stora kraftanläggningar som dessa. I ett längre 

perspektiv är användning av CAES tillsammans med förnybara energislag något som förhoppningsvis 

kommer att kunna ersätta och fasa ur många kraftanläggningar som idag använder fossila bränslen. 

Exempelvis kolkraftverk kommer således fasas bort och de totala koldioxidutsläppen skulle på så vis minska. 

De mängder koldioxid som släpps ut i samband med användandet av fossila bränslen är ett stort 

miljöproblem. 

En grundläggande princip som skall uppfyllas för att en teknologi kan kallas ekologisk hållbar är att denna 

”inte exploaterar naturen i större utsträckning än naturen hinner återskapa den använda resursen”. 

Problematiken här ligger i den konventionella CAES-cykeln. Denna använder sig som bekant av naturgas. 

Koldioxidutsläppen för naturgas är visserligen 30-40 % lägre än vid förbränning av ren råolja, men klassas 

fortfarande som ett fossilt bränsle. Det hittas fortfarande nya naturgasfyndigheter, trots detta anses inte 

fallen i ”Dagens scenario” vara en hållbar utveckling (citerad från Brundtlandsrapporten ovan), i och med att vi 

förbränner naturgasen i snabbare takt än denna återbildas. För att göra en konventionell cykel mer 

miljövänlig kan naturgaskonsumtionen minskas genom att komplettera med exempelvis solkraft, biomassa 

eller biogas och även ta tillvara på spillvärmen bättre. 

Andra skador på miljön som CAES kan tillföra sker vid användandet av redan existerande saltdomar som 

lagringsstation. Problematiken ligger i byggnadsfasen av dessa lagringsstationer då saltrester måste tas bort 

eftersom dessa innehåller många tungmetaller. Att exempelvis spola ut saltet direkt i havet skulle därför 

medföra förödande konsekvenser på både djur- och växtliv. För att anlägga en lagringsstation i en nuvarande 

saltdom krävs därför noggrann filtrering och behandling av saltet innan detta återförs till naturen. 

För att CAES till fullo ska kunna uppfylla kravet att vara ekologiskt hållbart krävs såldes att cykeln är en 

avancerad adiabatisk cykel så denna inte förbrukar jordens resurser av naturgas, samt tar behandlar eventuellt 

överblivet salt på rätt sätt. 

CAES antas uppfylla kriteriet för social hållbarhet så länge den uppfyller standardiserade krav som mänskliga 

rättigheterna och trygghet på arbetsplatsen. Övriga sociala aspekter är svåra att reflektera över. 

Med grundförutsättningarna att investeringskostnaderna lyckas sänkas avsevärt samtidigt som arbetscykeln 

är av typen ”avancerad adiabatisk” och saltet tas väl hand om, skulle CAES kunna anses vara en del av en 

hållbar framtida utveckling. 

8 Slutsatser och framtida arbete 

Världens ökande miljömedvetenhet leder till större krav på minskade klimatutsläpp och på så vis krävs mer 

förnybar elproduktion. Detta kräver att äldre anläggningar som använder fossila bränslen bör fasas ut i 

samma takt som fler anläggningar med intermittenta energislag behöver fasas in. Problematiken ligger i de 

förnybara energislagens opålitlighet och faktiska produktion i förhållande till dess kapacitet. Detta gör det i 

dagsläget dyrare att producera samma mängd el genom exempelvis vindkraft istället för kolkraft. 

Efter analysering och beräkningar av elpriset på den danska elbörsen kan slutsatsen dras att ett högre elpris 

skulle leda till att exempelvis vindkraften gynnas. Detta skulle fungera på samma vis för en tilltänkt CAES-

anläggning, vilket åskådliggjordes tydligt i känslighetsanalysen där resultatet blev bättre då parametern för 

elpriset stördes och ökade med 15 %. Troligtvis skulle användning av fler förnybara intermittenta energislag 

dessutom få elpriset att fluktuera mer. Ökade prisfluktuationer skulle i sin tur leda till ökade dagliga 

driftsintäkter för en tilltänkt CAES-anläggning. 

Genom avläsning i resultatdelen påvisas att vid små prisfluktuationer är mindre turbiner och kompressorer 

mer lönsamma för CAES-anläggningen. Precis som större uteffekter är mer lönsamma vid högre 
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prisfluktuationer. Minskad prisvariation leder till minskad driftsvinst per dag, vilket gör det för kostsamt att 

ha stora turbinkapaciteter. En större uteffekt innebär både större investerings- samt driftkostnader vilket 

totalt sett gör anläggningen mer olönsam utifrån de fall och omständigheter som studerats. 

Huvudfrågorna som undersöktes i denna studie var huruvida det finns några framtida lönsamma möjligheter 

för stora aktörer att investera i energilagring i Danmark samt vilken potential som finns för energilagring i 

framtiden. Slutsatsen för detta, baserat på de beräkningar som gjorts, är att CAES inte lönsamt i dagsläget 

utifrån ett energihandelsperspektiv. Orsakerna till detta är främst de enorma investeringar som fortfarande 

krävs för att anlägga dessa typer av CAES-anläggningar.  

I avsnitt 7 Resultat och diskussion kan det tydas att fallen för ”Dagens scenario” (H1, H2, H3 samt H4) inte 

skulle vara lönsamma investeringar. Orsaken till detta var ett samband mellan höga investeringskostnader 

och en dålig verkningsgrad beroende bland annat av den dyra naturgasen. Enligt de beräkningar som gjorts 

lönar det sig att använda rekuperatorer för att minska naturgasanvändningen när anläggningen ska vara i 

drift under många dagar, vilket åskådliggjordes för fallen H2 och H4. Detta leder också till minskade utsläpp 

och en mer miljöanpassad anläggning. 

Resultatdelen visade också att de årliga driftsresultatet ökar markant vid en förbättrad prestanda på 

anläggningen (fall H3, H4, samt A2) så att upp- och urladdningsförhållandet blev respektive en timme. Detta 

gjorde att endast de högsta respektive lägsta spotpriserna per dag användes och bidrog på så vis till ökade 

driftsvinster. Danmark är en region som generellt sett har stora fluktuationer på elpriset över året (vilket 

figur 5 i avsnitt 3.2.1 Elpriset) tack vare dess stora vindkraftsproduktion. Detta skulle möjliggöra en tilltänkt 

investering av en CAES-anläggning i regionen.  

Fallen för ”Framtidens Scenario”, A1 och A2 blir totalt sett icke lönsamma bland annat på grund av de 

ökade kostnaderna som förknippas med bl.a. den termiska värmelagringen och de dyrare komponenterna 

som krävs för att uppnå den höga verkningsgraden. När de ekonomiska beräkningarna gjorts för dessa fall 

har den enda intäktskällan varit den högst riskabla och varierande elmarknaden. De storskaliga investeringar 

som faktiskt krävs för byggandet av liknande CAES-anläggningar, bör ha stabilare intäktskällor. Tänkbara 

stabila intäktskällor som skulle kunna adderas för CAES skulle exempelvis kunna vara sidotjänster för elnätet 

så som frekvensreglering och driftsreserv. 

Energilagringkapaciteten är en stor del av investeringskostnaden för CAES och de erhållna resultaten påvisar 

att en ökad lagringskapacitet ger större driftsintäkter vid lönsamma driftsdagar samtidigt som också ökad 

prisvariation gör en ökad energilagringskapacitet mer gynnsam. Samtidigt ökar investeringskostnaden 

markant vid en ökad lagringskapacitet för anläggningen. Turbinens och kompressorns storlek är också av 

betydelse både gällande uppskattningen av investeringskostnader samt drifts och underhållskostnader. Det 

motsatta bör gälla för adiabatiska anläggningar då de lagrar mer än vad som urladdas på grund av de förluster 

som orsakas av komponenternas olika verkningsgrad samt förluster under själva lagringen.  

För att Danmark ska klara de uppsatta klimatmålen och vision 2050 krävs en utbredning av förnybara 

energikällor såsom vindkraft samtidigt som pålitliga fossila energikällor som kolkraft fasas ut. Detta kan 

göras med ökade koldioxidskatter, reglera utsläppsrätterna och subventionera förnybara energislag. En 

framtida expansion förnybara energislag är dock ogenomförbar utan hjälp av energilagring då det inte skulle 

finnas någon ekonomisk lönsamheten för vindkraftverken. Idag behöver exempelvis vindkraft stängas av 

på grund av överproduktion vid för bra vindförhållanden. 

 Den danska infrastrukturen och industrier kräver dessutom en stabil och pålitlig elproduktion vilket 

tillgodoses med energilagring. Forskning och utveckling kring detta område bör således vara av högsta 

prioritet för både staten och de privata företagen. Den danska PSO-tariffen är ett ekonomiskt incitament 

för att gynna integrering av miljövänliga energislag. Detta i sin tur bidrar till att AA-CAES (eller andra 

lösningar) kan bli kommersiella och ekonomiskt genomförbara i framtiden.  

För att göra CAES-anläggningar mer lönsamma bör bland annat nedanstående punkter förbättras: 

 Minskad grundinvestering för anläggningen; tänkbart är hjälpande subventioner från staten. 
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 Minskade kostnader för drift och underhåll av anläggningen. 

 Kortare upp-och urladdningstider för systemet; för att på så vis maximera intäkterna i och med att 

differensen mellan C1 och C2 blir större. 

 Utökade användningsområden för anläggningen; på så vis kan intäkterna öka ytterligare med fler 

stabila intäktskällor. 

 Optimerad upp-och urladdningsmängd i lagringskammaren. 

 Minskade naturgaskostnader vid konventionella anläggningar; detta kan exempelvis fås genom ett 

gynnsammare naturgasavtal. 

 Driva CAES-anläggningen i samarbete med exempelvis vindkraftverk. 

 En utökning av de intermittenta energislagen; på så vis kan användningen av de fossila energislagen 

minska och ge mer plats till CAES och utveckling av dess teknologi.  

Fler applikationer överlag för CAES skulle bidra till en påskyndad teknikutveckling samtidigt som också 

erfarenheten skulle öka vilket skulle resultera i lägre kostnader. 

I ett eventuellt framtidsscenario, där CAES skulle kunna vara en etablerad och lönsam 
energilagringsteknologi på elmarknaden, skulle dess lönsamhet sakta men säkert minska i takt med dess 
utbredning om produktionsökningen av intermittenta energislag skulle stagnera. Grunden till detta 
påstående är att lönsamheten för energihandel med CAES som energilagringmetod ökar med ökade 
prisfluktuationer. Problematiken ligger i att appliceringsområdet för CAES är just att minska 
prisfluktuationerna och spara pengar vid ett högt elpris. En ökad användning av CAES skulle på så vis leda 
till mindre prisfluktuationer, vilket på så vis gör att den indirekt motarbetar sig själv sett ur dess ekonomiska 
perspektiv. En ökad etablering av teknologin skulle således innebära stor potentiell lönsamhet till en början, 
för att därefter avta med en ökad utbredning av CAES. 
 
I denna rapport har lönsamheten beräknats utifrån en deterministisk prisserie. Ett förslag på framtida 

arbeten bör således utgå från statistiska simuleringar för att få en mer generell prisvariation flera år framöver. 

Att öka en CAES-anläggnings applikationsområden förutom energihandel för fler intäktskällor nämns som 

möjlig lösning på lönsamheten. Intressant vore således att undersöka mer specifikt hur stora intäkter som 

skulle fås vid andra applikationer än just energihandel såsom exempelvis frekvensreglering. 

Beräkningarna i denna rapport är relativt begränsande vilket ledde till en minskad driftsflexibilitet hos de 

fall som undersöktes. Ett ytterligare förslag på framtida arbete vore därför att med numeriska program 

utveckla den optimala driften ur ett ekonomiskt perspektiv. I samband med detta skulle en utvärdering 

kunna göras huruvida modellen skulle kunna optimeras så att denna kan arbeta under fler än en 

laddningscykel per dag. Orsaken till detta är att lagringskammaren inte skulle behöva fyllas vid varje 

laddningscykel, utan korta och effektiva upp- och urladdningar skulle istället vara av högre prioritering. På 

så vis skulle kortare och mindre hög- respektive lågprisintervall kunna användas för drift och anläggningen 

skulle eventuellt kunna utöka sin driftsvinst. 
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1.1 Uppskattade investeringskostnader 

Nedan visas olika kostnader som tillsammans utgör den totala investeringskostnaden för respektive fall. 

Tabell 1. Uppskattade investeringskostnader. 

Fall 
Pretandaspecifik 
kostnad [MEUR] 

Energispecifik 
kostnad 
[MEUR] 

Totalt 
[MEUR] 

H1 116 - 116 

        

H2 118,91 - 118,91 

        

H3 232 - 232 

        

H4 237,82 - 237,82 

        

A1 182 14,56 196,56 

        

A2 728 14,56 742,56 

 

1.2 Uppskattade drifts- och underhållskostnader 

Tabellen nedan visar uppskattade värden som använts vid beräkning. 

Tabell 2. Uppskattade drifts- och underhållskostnader. 

Drifts- och 
underhållskostnader 

Fasta 
Kostnader/år 

[EUR] 
Driftsdagar 

Rörliga kostnader 
beräknade 

dagar/år [EUR] 

Totalt 
[EUR] 

konventionell H1 

319000 36 2088 321088 

319000 10 580 319580 

319000 105 6090 325090 

319000 57 3306 322306 

319000 18 1044 320044 

              

Konventionell H2 

319000 90 5220 324220 

319000 37 2146 321146 

319000 172 9976 328976 

319000 115 6670 325670 

319000 55 3190 322190 

              

Konventionell H3 

319000 53 3074 322074 

319000 32 1856 320856 

319000 138 8004 327004 

319000 90 5220 324220 

319000 45 2610 321610 

              

Konventionell H4 

319000 126 7308 326308 

319000 55 3190 322190 

319000 232 13456 332456 

319000 166 9628 328628 

319000 95 5510 324510 

              

A1 286000 168 17472 303472 

              

A2 1144000 249 25896 1169896 

 

 



- 2 - 
 

 

1.3 Elpriser  

I följande avsnitt åskådliggörs det timvisa spotpriset i DK2 för varje dag under alla 12 månader under år 

2013 i Danmark.  Den gröna färgen i tabellen motsvarar de timmar med lågt spotpris och den röda färgen 

representerar de timmar med ett högt spotpris. På så vis kunde förändringar i elprisvariation varje dag 

enklare observeras. 
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1.3.1 Januari 2013 

 

  

Tabell 3. Timvisa spotpriset i januari. 
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1.3.2 Februari 2013  

Tabell 4. Timvisa spotpriset i februari. 
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1.2.3 Mars 2013 

 

  

Tabell 5. Timvisa spotpriset i Mars. 
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1.3.4 April 2013 

  Tabell 6. Timvisa spotpriset i april. 
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1.3.5 Maj 2013  

Tabell 7. Timvisa spotpriset i maj. 
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1.3.6 Juni 2013 

  Tabell 8. Timvisa spotpriset i juni. 
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1.3.7 Juli 2013 

  Tabell 9. Timvisa spotpriset i juli. 
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1.3.8 Augusti 2013 

  
Tabell 10. Timvisa spotpriset i augusti. 
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1.3.9 September 2013 

  Tabell 11.. Timvisa spotpriset i september. 
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1.3.10 Oktober 2013 

  
Tabell 12. Timvisa spotpriset i oktober. 
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1.3.11 November 2013 

  Tabell 13. Timvisa spotpriset i november. 
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1.3.12 December 2013 

 

 

 

 

Tabell 14. Timvisa spotpriset i december. 


