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Abstract	  

This	  report	  is	  made	  for	  a	  bachelor's	  degree	  thesis	  at	  KTH	  within	  the	  program	  Industrial	  
Engineering	  and	  Management	  with	  a	  focus	  on	  Energy	  systems	  and	  Sustainable	  
Development.	  The	  background	  to	  the	  study	  is	  the	  increase	  in	  the	  share	  of	  electricity	  in	  
Sweden	  generated	  from	  renewable	  sources,	  where	  law	  and	  policy	  objectives	  concerning	  
the	  emissions	  of	  greenhouse	  gases	  have	  been	  the	  driving	  factors.	  Wind	  energy	  is	  one	  of	  
these	  renewable	  energy	  sources	  and	  the	  production	  of	  electricity	  from	  wind	  energy	  has	  
over	  time	  increased	  sharply	  in	  Sweden.	  

The	  increased	  amount	  of	  wind	  power	  as	  part	  of	  the	  Swedish	  energy	  system	  places	  
increased	  demands	  on	  the	  regulation	  of	  production	  in	  the	  grid	  when	  wind	  power	  output	  
varies	  with	  wind	  speed.	  In	  the	  current	  situation	  it	  is	  mainly	  water	  power	  that	  is	  used	  for	  
the	  regulation	  of	  wind	  power,	  but	  it	  is	  mostly	  developed	  in	  northern	  Sweden	  and	  
transmission	  constraints	  in	  the	  power	  grid	  mean	  that	  its	  ability	  to	  regulate	  energy	  
production	  in	  southern	  Sweden	  is	  limited.	  

The	  goal	  of	  the	  study	  is	  to	  give	  an	  answer	  to	  whether	  there	  are	  technologies	  for	  energy	  
storage	  that	  are	  appropriate	  and	  economically	  viable	  for	  use	  in	  Sweden	  and	  the	  current	  
situation	  of	  wind	  power	  in	  Sweden.	  A	  comprehensive	  study	  of	  the	  current	  technologies	  
for	  energy	  storage	  is	  carried	  out.	  A	  subsequent	  model	  of	  how	  two	  of	  these,	  Compressed	  
Air	  Energy	  Storage	  and	  pumped	  hydropower,	  affect	  the	  energy	  system	  in	  southern	  
Sweden	  is	  created.	  

The	  results	  from	  the	  literature	  show	  that	  for	  compressed	  air	  energy	  storage	  in	  Sweden	  
the	  geological	  conditions	  are	  absent	  for	  storage	  directly	  in	  the	  bedrock.	  But	  in	  lined,	  
underground	  rock	  caverns	  with	  steel	  lining	  gas	  can	  be	  stored	  under	  high	  pressure,	  a	  
method	  that	  can	  be	  used	  for	  compressed	  air	  energy	  storage	  as	  well.	  For	  pumped	  
hydropower	  there	  is	  particular	  potential	  for	  installation	  in	  existing	  dams.	  

The	  results	  of	  the	  model	  indicate	  that	  pumped	  hydropower	  is	  environmentally	  and	  
economical	  viable	  to	  apply	  while	  the	  compressed	  air	  storage	  in	  the	  current	  configuration	  
is	  neither	  environmentally	  nor	  economically	  appropriate	  for	  application	  in	  Sweden.	  

	   	  



	  

	  
	  

Sammanfattning	  

Den	  här	  rapporten	  är	  gjord	  för	  ett	  kandidatexamensarbete	  på	  KTH	  inom	  programmet	  
industriell	  ekonomi	  med	  inriktning	  mot	  energisystem	  och	  hållbar	  utveckling.	  
Bakgrunden	  till	  studien	  är	  den	  ökning	  av	  andelen	  elektricitet	  i	  Sverige	  som	  genereras	  
från	  förnybara	  energikällor,	  där	  lagstiftning	  och	  politiska	  mål	  kring	  utsläpp	  av	  
växthusgaser	  har	  varit	  drivande	  faktorer.	  Vindkraft	  är	  en	  av	  dessa	  förnybara	  
energikällor	  och	  produktionen	  av	  elektricitet	  från	  vindkraft	  har	  på	  senare	  tid	  ökat	  
kraftigt	  i	  Sverige.	  

Den	  ökade	  mängden	  vindkraft	  som	  ingår	  i	  det	  svenska	  energisystemet	  ställer	  ökade	  krav	  
på	  regleringen	  av	  produktionen	  i	  elnätet	  då	  vindkraftens	  effekt	  varierar	  med	  
vindhastigheten,	  den	  är	  intermittent.	  I	  dagsläget	  är	  det	  främst	  vattenkraften	  som	  
används	  för	  reglering	  av	  vindkraften,	  men	  den	  är	  till	  största	  del	  utbyggd	  i	  norra	  Sverige	  
och	  transmissionsbegränsningar	  i	  elnätet	  gör	  att	  dess	  förmåga	  att	  reglera	  elproduktion	  i	  
södra	  Sverige	  är	  begränsad.	  

Studiens	  mål	  är	  att	  svara	  på	  om	  det	  finns	  teknologier	  för	  lagring	  av	  energi	  som	  är	  
lämpliga	  och	  ekonomiskt	  hållbara	  för	  användning	  i	  Sverige	  samt	  hur	  dagsläget	  för	  
vindkraften	  ser	  ut	  i	  Sverige.	  En	  omfattande	  studie	  av	  de	  i	  dagsläget	  aktuella	  
teknologierna	  för	  lagring	  av	  energi	  utförs.	  Sedan	  skapas	  en	  modell	  för	  hur	  två	  av	  dessa,	  
tryckluftslagring	  samt	  pumpkraft,	  påverkar	  energisystemet	  i	  södra	  Sverige.	  

Resultaten	  från	  litteraturstudien	  visar	  att	  för	  tryckluftslagring	  i	  Sverige	  saknas	  de	  
geologiska	  förutsättningarna	  för	  lagring	  direkt	  i	  berggrunden.	  Men	  i	  bergrum	  inklädda	  i	  
stålplåt,	  ursprungligen	  avsedda	  för	  lagring	  av	  naturgas,	  kan	  gas	  under	  högt	  tryck	  lagras	  
vilket	  kan	  tillämpas	  för	  tryckluftslagring.	  För	  pumpkraften	  finns	  det	  förutsättningar	  för	  
installation	  i	  framförallt	  befintliga	  dammar.	  

Resultaten	  från	  modellen	  visar	  på	  att	  pumplagring	  är	  miljömässigt	  och	  ekonomisk	  
möjlig	  att	  tillämpa	  medan	  tryckluftslagring	  i	  dagsläget	  varken	  är	  miljömässigt	  eller	  
ekonomiskt	  lämplig	  för	  tillämpning	  i	  Sverige.	  	  
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1	  
	  

Nomenklatur	  

Benämning	   Tecken	   Enhet	  

Förbrukning	  exklusive	  avkopplad	  last	   𝐷!"#$,!1	   MWh	  

Ospecificerad	  förbrukning	   𝐷!"#$%,!1 MWh	  

Förbrukning	  avkopplingsbar	  last	   𝐷!"#,!1 MWh	  

Total	  förbrukning	   𝐷!"!,!1 MWh	  

Ospecificerad	  produktion	   𝐺!"#$%,!1 MWh	  

Produktion	  vattenkraft	   𝐺!"##$%,!1 MWh	  

Produktion	  vindkraft	   𝐺!"#$,!1 MWh	  

Produktion	  värmekraft	   𝐺!ä!"#,!1 MWh	  

Produktion	  solkraft	   𝐺!"#,!1 MWh	  

Produktion	  gasturbin/diesel	   𝐺!"#,!1 MWh	  

Energi	  naturgas	  (NG)	   𝐸!",!1 MWh	  

Kostnad	  NG	   𝑘!",!1	   SEK	  

Schablonleverans	  förluster	   𝑆!"!,!1	   MWh	  

Netto	  produktion/förbrukning	   𝑛!1	   MWh	  

Procentuella	  transmissionsförluster	   𝑠!"#$%,!1	   %	  

Önskad	  lagring	   𝑀!,ö!"#,!1,2	   MWh	  

Faktisk	  lagring	   𝑀!,!"#$,!1,2	   MWh	  

Önskad	  produktion	  från	  lagring	   𝐺!,ö!"#,!1,2	   MWh	  

Faktisk	  produktion	  från	  lagring	   𝐺!,!"#$,!1,2	   MWh	  

Total	  lagrad	  energi	   𝑀!,!"!,!1,2 MWh	  

Naturgasförbrukning	  vid	  produktion	   𝐷!",!1	   MWh	  

Kostnad	  NG	  för	  tryckluftslager	   𝑘!",!"#$,!1 SEK	  

Faktisk	  vindkraftslagring	   𝑀!"#$,!1 MWh	  

Elpris	   𝛽!",!1 SEK/MWh	  



	  

2	  
	  

Benämning	   Tecken	   Enhet	  

Marknadspris	  för	  sparad	  el	   𝑝!"#$,!1 SEK	  

Marknadspris	  för	  såld	  el	   𝑝!å!",!1 SEK	  

Resultat	  per	  timme	   𝑟!1 SEK	  

Alternativkostnad	  för	  gasturbin-‐/dieselproduktion	   𝑘!"#,!1 SEK	  

Verkningsgrad	   𝜂!2 %	  

Energi	  NG	  per	  MWh	  lagrad	  tryckluft	  	   𝐸!" !"#$ MWh/MWh	  

Andel	  NG	  i	  tryckluftslager	  jämfört	  med	  traditionell	  
gasturbin	  

𝑎!" 	   %	  

Energi	  NG	  per	  MWh	  gasturbin	   𝐸!" !"# 	   MWh/MWh	  

Pris	  NG	   𝛽!" 	   Öre/kWh	  

Lagringsvolym	   𝑉!2	   m3	  

Volym	  tryckluft	  per	  kWh	   𝑉!"#$ ! 	   m3/kWh	  

Maximal	  lagringskapacitet	   𝑀!,!"#2 MWh	  

Maximalt	  inflöde	  tryckluftslager	   𝑉!,!",!"#2	   m3/h	  

Maximalt	  utflöde	  tryckluftslager	   𝑉!,!",!"#2 m3/h	  

Maximal	  uppladdning	   𝐸!,!"#,!""2 MWh	  

Maximal	  urladdning	   𝐸!,!"#,!"2 MWh	  

Energiarbitrage	   𝛼!,!	   SEK	  

Anläggningskostnad	  per	  kWh	  lagrad	  tryckluft	   𝑘!,!"#$.	   SEK/kWh	  

Anläggningskostnad	  pumpkraft	   𝐾!,!"#!	   SEK	  

1	  ℎ = 1, 2, 3,… , 8765 .	  Där	  varje	  tidssteg	  är	  en	  timme	  under	  år	  2014.	  
2	  𝑛 = 1, 2, 3, 4, 5 .	  Där	  n	  är	  vilken	  teknologi	  som	  undersöks.	  1	  är	  tryckluftslager	  med	  
naturgas,	  2	  är	  tryckluftslager	  endast	  med	  luft,	  3	  är	  pumpkraft	  i	  liten	  skala,	  4	  är	  
pumpkraft	  i	  medelstor	  skala	  samt	  5	  är	  pumpkraft	  i	  stor	  skala.	  
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2 Introduktion	  

Mängden	  elektricitet	  som	  produceras	  från	  vindkraft	  har	  ökat	  kraftigt	  i	  Sverige,	  pådrivet	  
av	  hårdare	  miljökrav	  från	  organisationer	  som	  EU	  och	  FN	  och	  som	  genom	  regeringen	  har	  
blivit	  lagstiftning.	  Vindkraften	  är	  en	  förnybar	  energikälla	  som	  genererar	  elektricitet	  från	  
vindens	  rörelseenergi,	  därmed	  levererar	  vindkraften	  enbart	  elektricitet	  då	  
vindförhållandena	  är	  de	  rätta.	  Det	  gör	  vinden	  till	  en	  icke-‐reglerbar,	  intermittent	  
energikälla.	  

Att	  vindkraften	  är	  intermittent	  ställer	  större	  krav	  på	  regleringen	  i	  energisystemet	  då	  
variationen	  i	  produktion	  från	  vindkraftverken	  måste	  kompenseras	  med	  andra	  
energislag	  vid	  tillfällen	  då	  vindkraften	  inte	  producerar	  tillräckligt	  med	  elektricitet.	  
Vattenkraften	  i	  Sverige	  är	  det	  energislag	  som	  står	  för	  större	  delen	  av	  denna	  reglering	  
idag.	  Men	  den	  ökade	  utbyggnaden	  av	  vindkraft,	  särskilt	  den	  som	  sker	  i	  södra	  Sverige,	  
begränsar	  vattenkraftens	  möjlighet	  att	  hantera	  all	  reglering.	  Detta	  då	  majoriteten	  av	  
vattenkraften	  i	  Sverige	  finns	  i	  norra	  delarna	  av	  landet	  och	  begränsningar	  i	  
transmissionsnätet	  avgör	  hur	  mycket	  av	  denna	  reglering	  som	  kan	  utnyttjas	  i	  söder.	  
Följden	  blir	  då	  att	  även	  andra	  energislag	  krävs	  för	  reglering.	  

Som	  alternativ	  till	  detta	  kan	  energilagring	  tillämpas.	  Energilagring	  lagrar	  
överskottselektricitet	  från	  vindkraften	  då	  efterfrågan	  på	  elektricitet	  är	  låg	  för	  att	  denna	  
elektricitet	  sedan	  kunna	  utnyttjas	  då	  efterfrågan	  är	  hög.	  

3 Problemformulering	  och	  Mål	  

Denna	  studie	  syftar	  till	  att	  undersöka	  ett	  tidigare	  outforskat	  område	  inom	  svensk	  
forskning	  gällande	  vindkraften	  i	  Sverige	  och	  möjligheterna	  att	  ta	  till	  vara	  på	  
överskottsenergi.	  

3.1 Problemformulering	  

Det	  problem	  som	  studien	  syftar	  till	  att	  lösa	  är	  om	  energilagring	  kan	  användas	  
tillsammans	  med	  vindkraften	  för	  att	  ta	  vara	  på	  överskottsproduktion	  i	  Sverige,	  ur	  ett	  
tekniskt	  och	  ett	  ekonomiskt	  perspektiv.	  Relevansen	  hos	  problemet	  är	  hög,	  eftersom	  
transmissionsbegränsningar	  i	  det	  svenska	  nätet	  nu	  begränsar	  utbyggnadsmöjligheterna	  
för	  vindkraft.	  

3.2 Mål	  

Målet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  vindkraftens	  roll	  i	  Sveriges	  energisystem	  samt	  att	  
undersöka	  potentialen	  för	  användning	  av	  energilagring	  tillsammans	  med	  vindkraft.	  Mer	  
specifikt	  innebär	  det	  att	  undersöka	  om	  det	  finns	  möjlighet	  för	  vindkraften	  att	  generera	  
energi	  under	  perioder	  då	  det	  inte	  råder	  lasttoppar	  i	  systemet	  för	  att	  lagra	  och	  sedan	  
använda	  energin	  under	  timmar	  med	  lasttoppar	  istället.	  Däri	  ingår	  även	  att	  utvärdera	  
olika	  teknologier	  och	  deras	  ekonomiska	  förutsättningar	  för	  denna	  energilagring.	  Vidare	  
undersöks	  hur	  energilagring	  kan	  bidra	  till	  att	  öka	  utnyttjandegraden	  av	  vindkraften	  i	  
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energisystemet	  och	  hur	  stora	  kostnader	  implementering	  av	  två	  valda	  tekologier	  för	  
energilagring	  kommer	  att	  medföra.	  Målen	  sammanfattas	  som:	  

• Undersöka	  vindkraftens	  nuvarande	  roll	  i	  energisystemet	  
• Avgöra	  vilka	  teknologier	  för	  energilagring	  som	  är	  lämpligast	  givet	  behovet	  i	  

Sveriges	  energisystem	  och	  hur	  mycket	  energi	  dessa	  system	  kan	  lagra	  
• Bestämma	  energilagringens	  inverkan	  på	  energimixen	  i	  energisystemet	  
• Ta	  reda	  på	  om	  en	  investering	  i	  lämplig	  teknologi	  för	  energilagring	  är	  ekonomiskt	  

lönsam	  

4 Förstudie	  

Förstudien	  syftar	  till	  att	  motivera	  arbetets	  existens	  genom	  att	  teoretiskt	  närma	  sig	  de	  
grundläggande	  fakta	  som	  behövs	  för	  att	  underbygga	  fortsatta	  studier	  av	  vindkraft	  och	  
energilagring.	  

4.1 Bakomliggande	  drivkrafter	  

Idag	  ligger	  stort	  fokus	  inom	  klimatforskningen	  på	  studier	  som	  söker	  finna	  samband	  
mellan	  klimatförändring	  på	  jorden	  och	  människans	  aktivitet,	  med	  huvudsaklig	  
inriktning	  på	  de	  mänskliga	  utsläppen	  av	  växthusgaser.	  Drivande	  i	  denna	  forskning	  är	  
FN:s	  klimatpanel,	  vilket	  är	  ett	  vetenskapligt	  organ	  som	  arbetar	  under	  FN	  och	  samlar	  
tusentals	  forskare	  runt	  om	  i	  världen	  (IPCC,	  2015).	  Från	  mitten	  av	  1900-‐talet	  anses	  det	  
av	  FN:s	  klimatpanel	  och	  dess	  anhängare	  att	  människans	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  har	  
bidragit	  till	  att	  driva	  på	  ökningen	  av	  jordens	  medeltemperatur.	  Ökningen	  av	  
medeltemperaturen	  anses	  ha	  uppstått	  genom	  att	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  påverkat	  
atmosfärens	  sammansättning	  så	  att	  solinstrålningen	  in	  och	  ut	  genom	  atmosfären	  har	  
förändrats	  (SMHI,	  2014b),	  vilket	  enligt	  FN:s	  klimatpanel	  (2014)	  bidragit	  till	  en	  ökning	  av	  
jordens	  medeltemperatur	  med	  0,85°C	  under	  tidsperioden	  från	  1880	  till	  idag.	  Vidare	  
anses	  temperaturförändringen	  påverka	  naturliga	  miljöer	  och	  därmed	  den	  biologiska	  
mångfalden	  (SMHI,	  2014c),	  liksom	  mer	  direkta	  effekter	  på	  människan	  som	  bland	  annat	  
extremt	  väder,	  höjning	  av	  havsnivån	  och	  glaciärsmältning	  (WWF,	  2013).	  	  

FN:s	  klimatpanels	  forskning	  och	  deras	  tolkning	  av	  klimatförändringen	  på	  jorden	  är	  ett	  
omdiskuterat	  ämne	  som	  det	  råder	  oenighet	  kring,	  framförallt	  gällande	  att	  
koldioxidutsläpp	  är	  den	  drivande	  faktorn	  (Ahlgren	  m.fl.,	  2008).	  Forskare	  som	  ställt	  sig	  
emot	  FN:s	  klimatpanels	  forskning	  har	  till	  viss	  del	  samlats	  bakom	  organisationen	  NIPCC,	  
Nongovernmental	  International	  Panel	  on	  Climate	  Change.	  De	  arbetar	  med	  klimatfrågan	  
utan	  ett	  politiskt	  mål	  i	  bakgrunden,	  till	  skillnad	  från	  FN:s	  klimatpanel	  som	  har	  till	  uppgift	  
att	  härleda	  vilken	  klimatpåverkan	  som	  kommer	  från	  människan	  samt	  ge	  underlag	  åt	  
beslutsfattare	  (NIPCC,	  2013).	  På	  så	  sätt	  anser	  NIPCC	  sig	  arbeta	  oberoende	  av	  
maktspelare	  och	  därmed	  kunna	  ifrågasätta	  de	  grundläggande	  antaganden	  som	  gjorts	  av	  
FN:s	  klimatpanel.	  
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Trots	  kritik	  mot	  forskningen	  om	  växthuseffekten	  och	  klimatförändring	  som	  FN:s	  
klimatpanel	  genomfört	  och	  fortsätter	  genomföra	  så	  kan	  det	  konstateras	  att	  forskningen	  
har	  haft	  stor	  politisk	  genomslagskraft.	  Den	  forskning	  som	  genomförts	  är	  grunden	  till	  att	  
FN	  kunnat	  få	  medlemsorganisationer	  och	  -‐nationer	  som	  till	  exempel	  EU,	  Europeiska	  
Unionen,	  att	  sätta	  klimatmål	  för	  sina	  medlemsländer.	  Specifikt	  gällande	  EU	  så	  har	  EU-‐
kommissionen	  mot	  bakgrund	  av	  den	  forskning	  som	  gjorts	  lagt	  fram	  en	  strategi	  för	  hur	  
länderna	  inom	  Europeiska	  Unionen	  fortsatt	  ska	  arbeta	  för	  att	  minska	  
klimatförändringen.	  Det	  fortsatta	  arbetet	  har	  formulerats	  som	  en	  strategi,	  i	  vilken	  ingår	  
bland	  annat	  åtgärden	  att	  andelen	  förnybar	  energi	  inom	  EU	  ska	  öka	  till	  20	  procent	  senast	  
2020	  jämfört	  med	  nivåerna	  för	  1990	  (Europa.eu,	  2011).	  

Sverige	  påverkas	  som	  medlem	  av	  EU	  av	  den	  överenskommelse	  som	  slutits	  inom	  EU-‐
samarbetet.	  Specifikt	  innebär	  överenskommelsen	  att	  Sverige	  ålagts	  att	  minska	  sina	  
utsläpp	  med	  17	  procent	  fram	  till	  2020,	  jämfört	  med	  2005	  års	  utsläpp.	  Till	  2030	  har	  EU	  
satt	  upp	  mål	  om	  40	  procents	  minskning	  av	  utsläppen	  av	  växthusgaser	  jämfört	  med	  1990	  
samt	  att	  andelen	  förnybar	  energi	  ska	  vara	  minst	  27	  procent	  (EU-‐upplysningen,	  2014).	  
Sverige	  har	  dock	  valt	  att	  gå	  ännu	  längre	  i	  sina	  egna	  klimatmål	  där	  målet	  är	  att	  utsläppen	  
ska	  minska	  med	  40	  procent	  fram	  till	  år	  2020	  från	  1990	  års	  nivå.	  Utsläppsminskningen	  
ska	  ske	  dels	  ske	  genom	  skatterelaterade	  ekonomiska	  styrmedel	  inom	  landet	  och	  dels	  
genom	  insatser	  för	  reducering	  av	  utsläpp	  i	  andra	  länder	  (Statens	  energimyndighet,	  
2011a).	  Av	  den	  totala	  energiproduktionen	  i	  Sverige	  ska	  förnybar	  energi	  även	  uppgå	  till	  
50	  procent	  år	  2020	  (Regeringen,	  2015a).	  

4.2 Förnybara	  energikällor	  

Sveriges	  mål	  om	  utsläppsminskning	  och	  ökad	  andel	  förnybara	  energikällor	  i	  landet,	  med	  
märkbara	  förändringar	  till	  2020,	  har	  skapat	  ett	  behov	  av	  att	  bygga	  ut	  den	  förnybara	  
elproduktionen	  i	  Sverige.	  Den	  förnybara	  elproduktionen	  i	  Sverige	  är	  tänkt	  att	  komma	  
från	  de	  produktionstekniker	  som	  av	  Regeringskansliet	  (2015a)	  definieras	  som	  
förnybara	  energikällor,	  vilka	  är	  framförallt	  bio-‐	  och	  solenergi	  samt	  vind-‐	  och	  vattenkraft.	  
Inom	  den	  förnybara	  elproduktionen	  kategoriseras	  vidare	  förnybara	  energikällor	  som	  
solenergin	  och	  vindkraften	  till	  kategorin	  intermittenta	  energikällor.	  Definitionen	  av	  en	  
intermittent	  energikälla	  är	  oregelbundenhet	  och	  beroende	  av	  yttre	  omständigheter,	  som	  
till	  exempel	  för	  solkraften	  att	  solen	  skiner	  eller	  för	  vindkraften	  att	  det	  blåser	  (Kungliga	  
Vetenskapsakademiens	  Energiutskott,	  2009).	  

Sverige	  står	  inför	  en	  övergång	  till	  ett	  samhälle	  som	  är	  mer	  beroende	  av	  förnybar	  
elproduktion,	  vilket	  innebär	  ett	  ökat	  beroende	  av	  intermittenta	  energikällor.	  
Förändringen	  kommer	  för	  Sverige	  att	  medföra	  att	  hanteringen	  av	  elproduktion	  måste	  
anpassas	  för	  att	  klara	  av	  en	  stor	  installerad	  effekt	  som	  inte	  går	  att	  styra	  över	  gällande	  
när	  produktionen	  ska	  ske.	  Ett	  exempel	  på	  hur	  denna	  förändring	  kan	  komma	  att	  se	  ut	  för	  
Sverige	  gäller	  den	  ändrade	  hanteringen	  av	  den	  termiska	  elproduktionen.	  Tidigare	  har	  de	  
termiska	  kraftverken	  använts	  för	  att	  försörja	  baslasten	  i	  systemet	  genom	  att	  hållas	  igång	  
majoriteten	  av	  tiden.	  Men	  med	  en	  ökad	  mängd	  intermittenta	  energikällor	  i	  systemet	  
kommer	  antalet	  på	  varandra	  följande	  fullasttimmar	  för	  den	  termiska	  produktionen	  
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sjunka	  vilket	  medför	  fler	  start	  och	  stopp	  av	  de	  termiska	  kraftverken.	  Den	  förändrade	  
användningen	  av	  de	  termiska	  kraftverken	  innebär	  i	  sin	  tur	  att	  dessa	  måste	  anpassas	  och	  
eventuellt	  byggas	  om	  för	  att	  klara	  förändringen	  (Söder	  m.fl.,	  2014).	  

De	  nordiska	  elsystemen	  är	  sammanlänkade	  genom	  Nordpool,	  en	  elmarknad	  som	  ägs	  av	  
Svenska	  Kraftnät	  och	  dess	  motsvarigheter	  i	  Danmark,	  Finland	  och	  Norge	  (Nord	  Pool	  
Spot,	  2015).	  Inom	  Norden	  leder	  den	  gemensamma	  elmarknaden	  till	  att	  nationerna	  blir	  
beroende	  av	  varandra	  gällande	  elproduktion,	  vilket	  innebär	  att	  förändringar	  för	  en	  
nation	  mot	  ökad	  andel	  förnybara	  energikällor	  påverkar	  de	  andra	  nationerna	  inom	  
området.	  Den	  ökande	  andelen	  vindkraft	  som	  Sverige	  tillför	  till	  det	  nordiska	  systemet	  
ställer	  krav	  på	  produktionsflexibilitet	  för	  hela	  Norden.	  Hanteringen	  av	  
produktionsvariationer	  har	  hittills	  genomförts	  med	  framförallt	  vattenkraft	  för	  att	  jämna	  
ut	  vindkraftens	  produktionsvariationer	  mot	  konsumtionen.	  Eftersom	  tillgången	  på	  
vattenkraft	  är	  god	  i	  Norden	  så	  anses	  denna	  kunna	  användas	  som	  reglering	  så	  länge	  
transmissionssystemets	  överföringskapacitet	  inte	  överbelastas	  (Statens	  
energimyndighet,	  2014b).	  Kungliga	  Vetenskapsakademien	  anser	  att	  denna	  
överbelastning	  av	  transmissionssystemet	  är	  nära	  förestående	  och	  ett	  hinder	  för	  fortsatt	  
utbyggnad	  av	  vindkraften	  (Kungliga	  Vetenskapsakademien,	  2009).	  

4.3 Reglering	  och	  energilagring	  

Fungerande	  reglering	  är	  ett	  krav	  för	  att	  vindkraften	  ska	  kunna	  vara	  en	  del	  av	  den	  
nordiska	  energimixen.	  Då	  transmissionskapaciteten	  avgör	  hur	  mycket	  el	  som	  kan	  
transporteras	  från	  en	  plats	  till	  en	  annan	  orsakar	  de	  transmissionsbegränsningar	  som	  
finns	  i	  systemet	  problem	  när	  maximal	  överföringskapacitet	  nås.	  Vid	  dessa	  tillfällen	  är	  
inte	  transmissionskapaciteten	  tillräcklig	  för	  att	  all	  reglering	  som	  behövs	  ska	  kunna	  
transporteras	  långa	  sträckor.	  Exempelvis	  om	  regleringen	  sker	  i	  norra	  Sverige	  och	  
behovet	  av	  regleringen	  finns	  i	  södra	  Sverige	  kan	  det	  vid	  dessa	  tillfällen	  uppstå	  problem.	  
Sven	  Kullander	  (2012)	  ordförande	  för	  Kungliga	  Vetenskapsakademiens	  Energiutskott	  
uttrycker	  sin	  oro	  för	  utvecklingen	  genom	  att	  exemplifiera	  med	  hur	  utbyggnaden	  av	  
vindkraft	  i	  norr	  genom	  sin	  elproduktion	  begränsar	  möjligheter	  till	  reglering	  av	  
vindkraftsproduktion	  i	  södra	  Sverige.	  Detta	  då	  denna	  reglering	  i	  södra	  Sverige	  historiskt	  
har	  skett	  med	  vattenkraft	  från	  norr	  som	  nu	  används	  för	  reglering	  i	  norr	  istället.	  	  
Frågeställningen	  om	  huruvida	  utbyggnad	  av	  nätets	  transmissionskapacitet	  behövs	  väcks	  
av	  Kullander	  och	  tas	  upp	  som	  en	  förutsättning	  för	  att	  fortsatt	  klara	  av	  hanteringen	  av	  
den	  växande	  vindkraftsproduktionen.	  

För	  att	  frångå	  behovet	  av	  transmission	  genom	  nätet	  och	  därmed	  slippa	  anpassa	  sig	  efter	  
transmissionsbegränsningar	  så	  behövs	  lösningar	  som	  minimerar	  behovet	  av	  
transmission.	  Ett	  tillvägagångssätt	  för	  att	  sköta	  reglering	  lokalt	  inom	  
produktionsområdet	  för	  vindkraft	  är	  genom	  tillämpning	  av	  energilagring.	  Grundtanken	  
bakom	  energilagring	  som	  teknik	  är	  att	  överskottsenergi	  sparas	  under	  perioder	  av	  låg	  
elförbrukning	  för	  att	  användas	  vid	  tillfällen	  av	  högre	  efterfrågan	  på	  el,	  till	  exempel	  som	  
reglerkraft	  i	  systemet	  för	  att	  reglera	  den	  intermittenta	  vindkraftsproduktionen.	  Det	  kan	  
konstateras	  att	  med	  ökande	  användning	  av	  vindkraft	  och	  andra	  intermittenta	  
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energikällor	  i	  elsystemet	  så	  kommer	  energilagring	  för	  reglering	  att	  bli	  allt	  viktigare	  
framöver	  (Zhao	  m.fl.,	  2015).	  

Med	  energilagring	  kan	  överbelastning	  av	  systemet	  undvikas	  genom	  reglering,	  vilket	  är	  
av	  intresse	  för	  den	  som	  ansvarar	  för	  systemet.	  Energilagring	  skapar	  även	  möjligheten	  att	  
spara	  el	  från	  perioder	  av	  låg	  efterfrågan	  och	  lågt	  pris	  till	  tider	  av	  högre	  efterfrågan	  och	  
högre	  elpris,	  vilket	  är	  av	  intresse	  för	  producenterna.	  Dessa	  två	  aktörer,	  den	  
systemansvariga	  och	  producenten,	  kan	  vara	  ansvariga	  för	  balanseringen	  mellan	  last	  och	  
produktion	  och	  benämns	  som	  den	  systemansvariga	  och	  de	  balansansvariga.	  
Balanseringen	  mellan	  produktion	  och	  konsumtion	  av	  el	  görs	  av	  den	  som	  har	  
systemansvar,	  vilket	  i	  Sverige	  är	  Svenska	  kraftnät.	  De	  har	  därmed	  ansvaret	  att	  se	  till	  att	  
driftsäkerheten	  i	  svenska	  elnätet	  hålls	  och	  att	  tillräckliga	  reserver	  finns	  för	  fluktuationer	  
i	  last	  och	  produktion	  (Svenska	  kraftnät,	  2014).	  De	  balansansvariga	  har	  krav	  på	  sig	  att	  
redovisa	  hur	  de	  planerar	  att	  köra	  sina	  eventuella	  kraftverk	  och	  hur	  de	  ska	  tillgodose	  sina	  
kunder	  med	  el	  det	  kommande	  dygnet.	  Beroende	  på	  hur	  utfallet	  sedan	  blir	  när	  själva	  
drifttimmen	  har	  gått	  har	  de	  en	  skyldighet	  att	  antingen	  köpa	  den	  el	  som	  motsvarar	  
eventuellt	  produktionsunderskott	  eller	  sälja	  om	  de	  har	  haft	  ett	  produktionsöverskott	  
(van	  der	  Veen,	  2009).	  

För	  både	  den	  systemansvariga	  och	  de	  balansansvariga	  minskar	  behovet	  av	  reglering	  
med	  andra	  kraftverk	  vid	  användning	  av	  energilagring	  för	  reglering.	  Vid	  användning	  av	  
energilagring	  för	  reglering	  så	  finns	  flera	  olika	  metoder	  för	  lagring,	  men	  som	  alla	  har	  
faktorer	  som	  avgör	  deras	  lämplighet	  för	  olika	  tillämpningar.	  Funktionaliteten	  hos	  
lagringsmetoden	  beror	  på	  tiden	  energin	  ska	  lagras,	  volymen	  energi	  som	  ska	  lagras	  samt	  
hur	  snabbt	  energin	  ska	  tillföras	  liksom	  fråntas	  från	  lagringen.	  De	  parametrar	  hos	  
energilagringen	  som	  berör	  detta	  och	  därmed	  anses	  viktiga	  att	  ta	  hänsyn	  till	  är	  
självurladdning,	  energitäthet	  samt	  effekttäthet	  (Xing	  m.fl.,	  2015).	  Självurladdning	  syftar	  
till	  den	  urladdning	  som	  sker	  i	  lagringsteknologin	  och	  varken	  är	  frammanad	  eller	  
önskvärd	  vid	  energilagring,	  det	  vill	  säga	  en	  oönskad	  förlust	  av	  energi.	  Energitäthet	  anger	  
hur	  mycket	  energi	  som	  kan	  lagras	  per	  volymenhet	  och	  effekttäthet	  avser	  med	  vilken	  
hastighet	  lagringsenheten	  kan	  tillföras	  liksom	  urladdas	  på	  energi	  (Xing	  m.fl.,	  2015).	  

Energilagring	  som	  är	  tänkt	  att	  ske	  över	  längre	  tid	  skapar	  specifika	  förutsättningar	  för	  
den	  tänkta	  lagringsteknologin.	  Den	  förutsättning	  som	  uppstår	  med	  målen	  att	  kunna	  
använda	  lagrad	  energi	  för	  reglering	  liksom	  vid	  hög	  efterfrågan	  på	  el	  är	  att	  kunna	  lagra	  
stora	  volymer	  energi.	  Samtidigt	  existerar	  inga	  egentliga	  krav	  på	  att	  behöva	  leverera	  
utvunnen	  el	  snabbt	  då	  det	  dels	  inte	  handlar	  om	  primärreglering	  för	  hela	  systemet	  och	  
dels	  går	  att	  producera	  el	  under	  efterfrågetoppar	  på	  samma	  sätt	  som	  idag	  med	  termiska	  
kraftverk.	  De	  lagringsteknologier	  som	  har	  hög	  energitäthet,	  men	  låg	  effekttäthet	  anses	  i	  
dagsläget	  därmed	  lämpliga	  att	  använda,	  men	  önskvärt	  vore	  att	  båda	  parametrarna	  var	  
höga	  till	  rimliga	  kostnader	  (Xing	  m.fl.,	  2015).	  

4.4 Lagringsteknologier	  och	  lönsamhet	  

Idag	  existerar	  flertalet	  olika	  varianter	  av	  lagringsteknologier,	  som	  stämmer	  olika	  väl	  
överens	  med	  de	  specifika	  förutsättningarna	  som	  gäller	  för	  lagringen	  av	  vindenergi.	  Vilka	  
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huvudsakliga	  fördelar	  och	  nackdelar	  som	  är	  karakteristiska	  för	  respektive	  
lagringsmetod	  har	  undersökts	  av	  Elena	  Raducan	  och	  Luminita	  Moraru	  (2011)	  och	  ett	  
urval	  av	  dessa	  vilka	  är	  intressanta	  för	  denna	  rapport	  presenteras	  i	  tabell	  1.	  

Tabell	  1:	  Teknologisk	  jämförelse	  (Raducan	  &	  Moraru,	  2011)	  

Lagringsteknologi	   Huvudsakliga	  fördelar	   Huvudsakliga	  nackdelar	  

Pumpkraft	   Hög	  kapacitet	  
Låg	  kostnad	  

Krav	  på	  geografisk	  
placering	  

Tryckluftslager	  
Hög	  kapacitet	  
Låg	  kostnad	  

Krav	  på	  geografisk	  
placering	  

Behov	  av	  gas	  som	  bränsle	  

Flödesbatterier	   Hög	  kapacitet	  
Oberoende	  effekt	  och	  energi	  

Låg	  energitäthet	  

Natriumsvavelbatterier	  
Hög	  effekttäthet	  och	  

energitäthet	  
Hög	  effektivitet	  

Hög	  produktionskostnad	  
Säkerhetsaspekter	  

Litiumjonbatterier	  
Hög	  effekttäthet	  och	  

energitäthet	  
Hög	  effektivitet	  

Hög	  produktionskostnad	  
Speciell	  laddningskrets	  

Svänghjul	   Hög	  effekt	   Låg	  energitäthet	  

	  

Med	  hänsyn	  till	  de	  förutsättningar	  som	  härletts	  ur	  målen	  som	  satts	  upp	  för	  vilken	  typ	  av	  
reglering	  som	  lagring	  av	  vindkraft	  ska	  bidra	  till	  ges	  ur	  Raducan	  &	  Morarus	  studie	  att	  
framförallt	  pumpkraft	  och	  tryckluftslagring	  är	  lämpliga.	  Detta	  till	  följd	  av	  den	  höga	  
kapaciteten	  som	  bägge	  lagringsteknikerna	  uppfyller,	  vilket	  medför	  möjligheten	  att	  lagra	  
stora	  volymer	  energi.	  Med	  sina	  höga	  energitätheter	  så	  kan	  även	  natriumsvavelbatterier	  
och	  litiumjonbatterier	  lagra	  stora	  mängder	  energi	  relativt	  storleken	  på	  batteriet,	  men	  till	  
skillnad	  från	  pumpkraft	  och	  tryckluftslagring	  så	  är	  batteriteknologierna	  dyra	  och	  
därmed	  inte	  lämpliga	  för	  storskalig	  användning.	  De	  teknologierna	  som	  tycks	  vara	  
lämpliga	  för	  den	  önskade	  energilagringen	  i	  Sverige	  är	  därmed	  tryckluftslager	  samt	  
pumpkraft.	  

För	  att	  en	  storskalig	  implementation	  av	  vindenergilagring	  ska	  bli	  lönsam	  krävs	  förutom	  
val	  av	  den	  lämpligaste	  tekniken	  enligt	  Dimitrios	  Zafirakis	  med	  flera	  (2013)	  också	  att	  
feed-‐in	  tariffer	  för	  energilagring	  av	  den	  förnybara	  energin	  i	  kombination	  med	  
subventioner	  används.	  På	  så	  sätt	  reduceras	  investeringskostnader	  samtidigt	  som	  
investeraren	  försäkras	  om	  att	  de	  kapitalintensiva	  energilagringssystemen	  blir	  
lönsamma	  med	  minskat	  beroende	  av	  elpriset	  på	  marknaden.	  Zafirakis	  resonerar	  vidare	  
att	  alternativkostnaden	  för	  den	  el	  som	  tillverkas	  under	  hög	  efterfrågan	  i	  dagsläget	  med	  
dyra	  kostnader	  och	  grava	  konsekvenser	  för	  omgivningen	  måste	  ställas	  mot	  kostnaden	  
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för	  energilagringssystemet.	  Till	  exempel	  skulle	  elproduktion	  från	  lagrad	  vindenergi	  till	  
viss	  del	  eller	  fullständigt	  kunna	  ersätta	  användning	  av	  kolkraftverk	  som	  reservkraft.	  	  

4.5 Elprisets	  utveckling	  

En	  storskalig	  implementation	  av	  vindenergilagring	  i	  Sverige	  är	  beroende	  av	  elprisets	  
utveckling	  i	  Sverige	  då	  det	  påverkar	  anläggningarnas	  lönsamhet	  och	  huruvida	  
subventioner	  eller	  reglerade	  inmatningspriser	  behövs.	  Elpriset	  i	  Sverige	  är	  i	  sin	  tur	  
framförallt	  beroende	  av	  utvecklingen	  inom	  två	  områden,	  dels	  mot	  en	  integrerad	  
europeisk	  elmarknad	  och	  dels	  mot	  en	  elproduktion	  med	  en	  större	  andel	  intermittenta	  
energikällor.	  Den	  utveckling	  som	  skett	  av	  elpriset	  under	  2000-‐talet	  visas	  i	  figur	  1.	  Där	  
kan	  ses	  att	  sedan	  2010	  har	  priset	  nästan	  halverats.	  

	  
Figur	  1:	  Elprisets	  utveckling	  mellan	  åren	  2000	  och	  2014	  för	  hela	  systemet	  
Nordpool	  (Nord	  Pool	  Spot,	  2015b)	  

Sedan	  1996	  då	  EU	  beslutade	  om	  ett	  direktiv	  om	  gemensamma	  regler	  för	  elmarknaden	  
har	  utvecklingen	  gått	  mot	  en	  mer	  integrerad	  europeisk	  elmarknad	  (de	  Menezes	  &	  
Houllier,	  2014).	  Trenden	  att	  allt	  större	  geografiska	  områden	  integreras	  i	  samma	  
elhandelsområde	  som	  exempelvis	  Nordpool	  innebär	  på	  sikt	  att	  elpriserna	  i	  Sverige	  i	  
större	  utsträckning	  kommer	  att	  påverkas	  av	  elpriserna	  på	  kontinenten.	  Detta	  då	  
prissättningen	  av	  el	  sker	  med	  så	  kallad	  marginalkostnadsprissättning	  där	  det	  dyraste	  
produktionssättet	  som	  används	  avgör	  priset	  på	  elen.	  Med	  ökande	  integration	  anser	  
Energiutskottet	  (2013)	  att	  det	  svenska	  elpriset	  riskerar	  att	  öka	  till	  följd	  av	  användande	  
av	  fossila	  bränslen	  på	  kontinenten.	  Exempelvis	  så	  visade	  de	  Menezes	  &	  Houllier	  (2014)	  i	  
sin	  studie	  att	  priserna	  på	  marknaden	  för	  förtidskontrakt	  för	  el	  konvergerade	  inom	  



	  

10	  
	  

Europa,	  men	  att	  spotpriserna	  inte	  gjorde	  det.	  Vad	  innebörden	  blir	  är	  enligt	  författarna	  
att	  integrationen	  var	  ett	  faktum	  vid	  förtidsprissättning,	  men	  inte	  för	  spotprismarknaden.	  
Med	  högre	  priser	  på	  grund	  av	  användning	  av	  fossila	  bränslen	  i	  Europa	  så	  riskerar	  även	  
de	  svenska	  priserna	  att	  konvergera	  mot	  högre	  nivåer.	  

Elproduktionen	  från	  sol-‐	  och	  vindenergi	  korrelerar	  inte	  med	  efterfrågan	  på	  el,	  vilket	  
medför	  att	  elpriset	  kommer	  att	  vara	  lågt	  då	  mycket	  förnybar	  el	  genereras	  och	  högt	  då	  
motsatt	  scenario	  råder.	  I	  och	  med	  den	  ökande	  andel	  intermittenta	  energikällor	  i	  
elsystemet	  uppstår	  därmed	  större	  fluktuationer	  i	  elpriset	  också	  kallat	  högre	  volatilitet.	  
Anpassning	  för	  att	  hantera	  detta	  tros	  ske	  genom	  ett	  skifte	  från	  dagens	  
produktionsmönster	  anpassat	  efter	  dygnsvariationer	  i	  förbrukning	  till	  ett	  
produktionsmönster	  som	  följer	  de	  intermittenta	  kraftslagen	  (Haas	  m.fl.,	  2013).	  Det	  har	  
även	  visat	  sig	  att	  inmatningen	  av	  el	  från	  vindkraft	  i	  elnäten	  kommer	  att	  ha	  en	  stor	  
påverkan	  på	  elpriset,	  framförallt	  under	  de	  timmar	  då	  efterfrågan	  på	  el	  är	  stor.	  
Anledningen	  till	  att	  påverkan	  är	  speciellt	  stor	  under	  hög	  efterfrågan	  på	  el	  beror	  på	  att	  
elproduktionen	  från	  vindkraft	  då	  kommer	  att	  kunna	  ersätta	  den	  el	  som	  måste	  
produceras	  med	  reservkraft.	  Reservkraften	  produceras	  ofta	  med	  kraftverk	  som	  är	  
reserverade	  för	  topparna	  i	  elkonsumtion	  och	  har	  en	  hög	  marginalkostnad,	  såsom	  
gasturbiner.	  Användning	  av	  vindenergi	  kommer	  därmed	  att	  jämna	  ut	  pristopparna	  då	  
vinden	  blåser	  samtidigt	  som	  efterfrågan	  på	  el	  är	  hög	  (Keles	  m.fl.,	  2013).	  	  

Som	  exempel	  på	  hur	  elpriset	  kan	  utvecklas	  har	  det	  i	  Tyskland	  konstaterats	  att	  en	  ökad	  
mängd	  vindkraft	  har	  bidragit	  till	  att	  elpriset	  sänkts	  och	  blivit	  mer	  volatilt,	  men	  att	  
effekten	  på	  elpriset	  avtar	  över	  tiden.	  Volatiliteten	  har	  övertid	  delvis	  motverkats	  med	  
hjälp	  av	  styrmedel	  på	  marknaden	  som	  motiverar	  att	  förnybar	  energi	  används	  under	  
perioder	  då	  elpriset	  är	  högt.	  Med	  dessa	  styrmedel	  skapas	  även	  incitament	  för	  fortsatta	  
investeringar	  i	  förnybar	  energi	  då	  investeringsviljan	  annars	  kan	  minska	  till	  följd	  av	  ett	  
lågt	  och	  volatilt	  elpris	  (Ketter,	  2014).	  Med	  energilagring	  motverkas	  även	  volatiliteten	  
ytterligare	  då	  möjlighet	  att	  jämna	  ut	  pristoppar	  finns	  även	  då	  vinden	  inte	  blåser	  och	  
efterfrågan	  på	  el	  under	  samma	  tidsperiod	  är	  hög.	  
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5 Metod	  

Tillvägagångssättet	  som	  använts	  vid	  denna	  studies	  genomförande	  har	  varit	  arbete	  via	  
två	  huvudspår	  efter	  underbyggande	  med	  litteratur	  till	  förstudien.	  Dels	  arbetades	  med	  
spåret	  vindkraft,	  i	  den	  grafiska	  modellen	  det	  gröna	  spåret,	  där	  grundläggande	  forskning	  
om	  vindkraftsteknologin	  och	  nuvarande	  användning	  genomfördes	  för	  att	  uppnå	  målet	  
om	  att	  förklara	  vindkraftens	  nuvarande	  roll	  i	  det	  svenska	  elsystemet.	  Dels	  arbetades	  på	  
området	  energilagring,	  i	  den	  grafiska	  modellen	  det	  röda	  spåret,	  med	  de	  två	  
lagringsteknologierna	  pumpkraft	  och	  tryckluftslager.	  De	  fakta	  som	  samlades	  för	  
lagringsteknologierna	  användes	  därefter	  tillsammans	  med	  produktions-‐	  och	  
förbrukningsdata	  för	  att	  bygga	  upp	  och	  genomföra	  beräkningar	  i	  modellen	  med	  målet	  
att	  avgöra	  om	  någon	  teknologi	  kan	  anses	  lönsam	  att	  investera	  i.	  Slutligen	  sammanfattas	  
och	  analyseras	  resultaten	  från	  de	  två	  huvudspåren	  i	  det	  som	  kommer	  att	  bli	  rapportens	  
avslutning.	  Resultaten	  från	  modellen	  tillsammans	  med	  de	  resultat	  som	  de	  genomförda	  
litteraturstudierna	  av	  tryckluftslager	  samt	  pumpkraft	  har	  visat	  vägs	  sedan	  samman	  för	  
att	  ge	  ett	  sammantaget	  resultat	  och	  en	  slutsats	  kring	  vindkraft	  och	  energilagring	  i	  
Sverige.	  

	  
Figur	  2:	  Grafisk	  modell	  för	  projektmetod	  

5.1 Modell	  	  

Modellen	  är	  uppbyggd	  för	  energisektor	  fyra	  i	  Sverige	  och	  baserad	  på	  data	  per	  timme	  
från	  Svenska	  kraftnät	  i	  sektorn	  under	  2014.	  Datan	  innehåller	  information	  om	  
konsumtionen	  i	  sektor	  fyra	  samt	  de	  olika	  energislagens	  produktion	  och	  
schablonförluster,	  vilket	  har	  sammanställts	  i	  Excel.	  Utifrån	  materialet	  har	  vidare	  
beräkningar	  genomförts.	  	  

Förstudie	  

Vindkraft	  Tryckluftslager	  Pumpkraft	  

Resultat	  &	  Diskussion	  Modell	  
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Figur	  3:	  Karta	  över	  elhandelsområden	  i	  Sverige	  (Nord	  Pool	  Spot,	  2015a)	  

Som	  synes	  i	  figur	  3	  så	  är	  sektor	  fyra	  den	  sydligaste	  av	  de	  fyra	  sektorerna	  ingående	  i	  
Sveriges	  elsystem.	  Anledningen	  till	  modellen	  utformats	  baserat	  på	  sektorn	  är	  för	  att	  
sektorn	  utmärker	  sig	  genom	  att	  ha	  en	  låg	  andel	  vattenkraft	  jämfört	  med	  övriga	  sektorer	  
i	  Sverige.	  Eftersom	  vattenkraften	  idag	  är	  den	  vanligast	  förekommande	  källan	  till	  
regleringsenergi	  för	  vindkraft	  i	  Sverige	  så	  är	  sektorn	  i	  större	  behov	  av	  alternativa	  
metoder	  för	  reglering	  av	  elproduktionen	  än	  övriga	  sektorer	  i	  Sverige.	  Dessutom	  är	  
sektorn	  lämplig	  att	  undersöka	  eftersom	  en	  stor	  del	  av	  lasten	  i	  det	  svenska	  elsystemet	  
ligger	  i	  söder,	  men	  endast	  en	  mindre	  del	  av	  produktionen.	  I	  dagsläget	  är	  södra	  Sverige	  
beroende	  av	  el	  från	  norra	  Sverige,	  vilket	  medför	  att	  begränsningar	  i	  
transmissionskapaciteten	  från	  norra	  till	  södra	  Sverige	  påverkar	  elpriset	  i	  söder	  (Svensk	  
energi,	  2013b).	  Med	  en	  ökande	  mängd	  egen	  produktion	  minskas	  detta	  beroende.	  
Ytterligare	  bidrar	  tillgängligheten	  till	  data	  per	  sektor	  från	  Svenska	  kraftnät	  över	  
elproduktion-‐	  och	  konsumtion	  också	  till	  indelningens	  rimlighet.	  Elhandelsområde	  4	  
följer	  inte	  länsgränser	  men	  innefattar	  till	  stor	  del	  länen	  Kalmar,	  Jönköping,	  Kronoberg,	  
Halland,	  Skåne	  och	  Blekinge,	  vilka	  tillsammans	  hade	  totalt	  966	  installerade	  
vindkraftverk	  under	  2013	  (Statens	  energimyndighet,	  2014c).	  

5.2 Data	  

De	  data	  som	  ingår	  i	  modellen	  har	  hämtats	  från	  Svenska	  kraftnät	  och	  beräkningsunderlag	  
har	  hämtats	  från	  vetenskapliga	  artiklar	  inom	  området.	  För	  värden	  på	  ingående	  
konstanter	  i	  beräkningarna	  och	  bakomliggande	  antaganden	  så	  hänvisas	  till	  appendix	  A.	  	  

5.3 Använda	  formler	  

Målet	  med	  modellen	  är	  att	  komma	  fram	  till	  om	  energilagring	  kan	  anses	  lönsamt,	  varför	  
den	  därför	  utvecklades	  för	  att	  komma	  fram	  till	  det	  ekonomiska	  utfallet	  av	  energilagring	  
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för	  energisektor	  fyra	  i	  Sverige.	  Modellen	  arbetar	  med	  data	  per	  timme	  under	  ett	  helt	  år	  
och	  fem	  olika	  scenarion	  för	  energilagring.	  De	  olika	  scenariona	  är	  två	  olika	  teknologier	  
inom	  tryckluftslagring,	  med	  naturgas	  och	  endast	  med	  luft,	  samt	  tre	  olika	  storlekar	  på	  
pumpkraftverk	  från	  småskaligt	  till	  storskaligt.	  Vidare	  är	  modellen	  konstruerad	  i	  MS	  
Excel.	  För	  ingående	  förklaring	  av	  modellen	  hänvisas	  till	  appendix	  B,	  där	  varje	  använd	  
formel	  förklaras	  enskilt.	  

Resultatet	  från	  studien	  fås	  genom	  att	  skapa	  en	  modell	  som	  gäller	  hela	  år	  2014	  och	  
summera	  de	  timvisa	  beräkningarna	  från	  tidigare	  uträkningar	  över	  årets	  alla	  timmar,	  
vilket	  visas	  med	  formler	  i	  tabell	  2.	  

Tabell 2: Formler för resultatberäkningar från modellresultat 

Totalt	  marknadspris	  
för	  såld	  el1	   𝑝!å!",!

!"#$

!!!

	  
Total	  mängd	  sparad	  
vindkraft1	   𝑀!"#$,!

!"#$

!!!

	  

Totalt	  marknadspris	  
för	  sparad	  el1	   𝑝!"#$,!

!"#$

!!!

	  
Total	  förbrukning	  för	  
tryckluftslager	  med	  
naturgas1	  

𝐷!",!

!"#$

!!!

	  

Resultat	  per	  timme	  
totalt	  sålt1	   𝑟!

!"#$

!!!

	  
Total	  förbrukning	  av	  
naturgas	  i	  gasturbin1	   𝐸!",!

!"#$

!!!

	  

Total	  sparad	  kostnad	  
NG1	   𝑘!"#,!

!"#$

!!!

	  
Justerad	  differens	  
naturgasförbrukning1	   ∆𝐸!",!

!"#$

!!!

	  

Totalt	  energiarbitrage1	   𝛼!,!

!"#$

!!!

	  
	   	  

1	  ℎ = 1, 2, 3,… , 8765 .	  Där	  varje	  tidssteg	  är	  en	  timme	  under	  år	  2014.	  

Alla	  beräkningar	  som	  skett	  med	  modellen	  har	  genomförts	  för	  fem	  olika	  scenarion,	  vilka	  
redovisas	  i	  tabell	  3.	  

Tabell 3: Beskrivning av modellscenarion 

Nummer	   Scenario	   Maximal	  lagring	  (MWh)	  

1	   Tryckluftslagring	  med	  användning	  av	  
naturgas	  	  

357	  

2	   Tryckluftslagring	  med	  endast	  luft	   500	  

3	   Litet	  pumpkraftverk	   500	  

4	   Medelstort	  pumpkraftverk	   1	  500	  

5	   Stort	  pumpkraftverk	   25	  000	  
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5.4 Känslighetsanalys	  

I	  modellen	  som	  används	  för	  att	  undersöka	  möjligheterna	  till	  lagring	  i	  energisystemet	  
ingår	  en	  mängd	  parametrar	  och	  formler.	  Värdena	  till	  dessa	  har	  inhämtats	  från	  studier	  
som	  tidigare	  har	  gjorts	  i	  de	  berörda	  ämnesområdena.	  All	  insamlad	  data	  har	  ett	  visst	  mått	  
av	  osäkerhet	  och	  i	  detta	  fall	  kan	  det	  bero	  på	  olika	  faktorer,	  exempelvis	  annorlunda	  
lokala	  förutsättningar,	  andra	  ingående	  komponenter	  i	  systemet	  eller	  att	  teknologin	  har	  
utvecklats.	  En	  känslighetsanalys	  av	  indata	  till	  modellen	  är	  därmed	  viktig	  för	  att	  kunna	  
avgöra	  hur	  resultatet	  påverkas	  av	  variationer	  i	  indata.	  Vissa	  parametrar	  är	  mer	  centrala	  
i	  modellen	  än	  övriga.	  Till	  sådana	  variabler	  hör	  elpriset	  och	  priset	  på	  naturgas	  som	  är	  
avgörande	  för	  om	  lagringen	  blir	  lönsam.	  Därmed	  är	  de	  lämpliga	  att	  utföra	  
känslighetsanalyser	  på.	  Verkningsgraden	  för	  de	  olika	  lagringsteknologierna	  är	  även	  ett	  
centralt	  antagande	  och	  en	  siffra	  som	  kan	  komma	  att	  ändras	  i	  framtiden.	  Därmed	  är	  
känslighetsanalysen	  intressant	  för	  att	  kunna	  analysera	  framtida	  potential	  för	  modellen.	  	  

	   	  



	  

15	  
	  

6 Resultat	  

I	  den	  här	  delen	  av	  rapporten	  presenteras	  den	  teoretiska	  bakgrund	  rörande	  vindkraft	  och	  
energilagring	  som	  underbygger	  den	  modell	  som	  byggts	  för	  energilagring	  i	  elsektor	  fyra.	  
Resultat	  som	  modellen	  returnerat	  presenteras	  därefter	  tillsammans	  med	  en	  
känslighetsanalys	  där	  de	  parametrar	  som	  anses	  särskilt	  grundläggande	  för	  studien	  
varieras.	  

6.1 Vindkraft	  

Vindkraft	  kan	  som	  koncept	  spåras	  3000	  år	  tillbaka	  i	  tiden	  då	  befolkningen	  i	  Japan	  och	  
Kina	  använde	  sig	  av	  väderkvarnar	  för	  att	  mala	  säd.	  	  Tillvägagångssättet	  anammades	  
senare	  i	  Europa	  där	  vinden	  blev	  en	  särskilt	  viktig	  energikälla	  mellan	  1200-‐talet	  och	  
1800-‐talets	  slut.	  På	  den	  tiden	  användes	  kvarnarna	  förutom	  för	  jordbruk	  även	  för	  att	  
driva	  pumpar	  och	  sågar.	  Dagens	  användning	  av	  vindkraft	  för	  att	  generera	  elektricitet	  
fick	  fäste	  som	  teknologi	  först	  i	  slutet	  av	  1970-‐talet	  (Energimyndigheten,	  2011).	  

6.1.1 Vind	  

Vind	  uppstår	  på	  planeten	  till	  följd	  av	  tryckskillnader	  i	  atmosfären	  vilka	  resulterar	  i	  ett	  
flöde	  av	  luft	  från	  områden	  där	  det	  råder	  högt	  tryck	  till	  områden	  där	  trycket	  är	  lägre.	  	  

För	  vindar	  i	  Sverige	  gäller	  att	  den	  dominerande	  vindriktningen	  ligger	  i	  spannet	  mellan	  
sydlig	  och	  västlig	  vindriktning.	  Dock	  påverkas	  riktningen	  lokalt	  av	  terrängen,	  sjöbris	  och	  
var	  hög-‐	  eller	  lågtrycket	  befinner	  sig	  i	  förhållande	  till	  mätpunkten,	  vilket	  medför	  
variationer	  över	  landet.	  Då	  solinstrålningen	  påverkar	  lufttemperaturen	  har	  den	  en	  
inverkan	  på	  hur	  blåsigt	  det	  är,	  det	  kan	  bland	  annat	  märkas	  i	  att	  vinden	  varierar	  över	  
olika	  tidpunkter	  under	  en	  dag.	  Kort	  beskrivet	  så	  beror	  dygnsvariationen	  i	  blåsten	  på	  att	  
när	  solen	  värmer	  upp	  de	  låga	  luftlagren	  strax	  ovanför	  markytan	  så	  minskar	  den	  luftens	  
densitet	  i	  förhållande	  till	  de	  övre	  luftlagren,	  vilket	  får	  den	  lågt	  belägna	  luften	  att	  stiga.	  
När	  detta	  sker	  blir	  luften	  som	  helhet	  mer	  lättrörlig	  vilket	  leder	  till	  att	  vindhastigheten	  
liksom	  vindens	  byighet	  ökar.	  Solinstrålningens	  inverkan	  på	  vinden	  resulterar	  i	  att	  det	  
under	  klara	  dagar	  blåser	  mer	  under	  dagen	  och	  effekten	  märks	  därmed	  som	  mest	  under	  
sommarmånaderna	  (SMHI,	  2012d).	  	  

6.1.2 Från	  vind	  till	  elektricitet	  

Ett	  vindkraftverk	  som	  genererar	  elektricitet	  gör	  så	  genom	  att	  rörelseenergin	  i	  vinden	  
konverteras	  till	  elektricitet	  genom	  rotor	  och	  generator	  i	  vindkraftverket.	  Vinden	  sätter	  
de	  aerodynamiskt	  utformade	  bladen	  på	  vindturbinen	  i	  rotation	  och	  omvandlar	  därmed	  
rörelseenergin	  i	  vinden	  till	  mekaniskt	  arbete	  i	  vindturbinen.	  Vindturbinen	  är	  sedan	  
kopplad	  till	  en	  generator	  som	  från	  det	  mekaniska	  arbetet	  genererar	  elektricitet.	  
Komponenter	  där	  rotationen	  av	  vindsnurran	  omvandlas	  till	  elektricitet	  är	  placerade,	  
som	  figur	  4	  visar,	  i	  toppen	  av	  vindkraftverket	  i	  turbinhuset,	  som	  även	  kallas	  nacellen	  
(Nätverket	  för	  vindbruk,	  2015).	  Emellan	  vindturbin	  och	  generator	  finns	  även	  ofta	  en	  
växellåda	  (IEA,	  2013).	  I	  växellådan	  omvandlas	  rotorns	  varvtal	  till	  ett	  varvtal	  som	  är	  
bättre	  lämpat	  för	  standardgeneratorer,	  ofta	  kring	  1000-‐1500	  rpm	  (Chen,	  2011).	  
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Figur	  4:	  Teknisk	  specifikation	  (Vaasa	  Energy	  Institute,	  2011)	  

Det	  finns	  två	  huvudgrupper	  av	  vindkraftverk	  med	  olika	  orientering	  på	  den	  roterande	  
axeln,	  horisontell	  axel	  och	  vertikal	  axel.	  Den	  vanligast	  förekommande	  typen	  är	  de	  med	  
horisontell	  axel,	  vilken	  förkortas	  HAWT	  (Horisontal	  Axel	  Wind	  Turbine).	  HAWT	  
fungerar	  så	  att	  vid	  generering	  av	  elektricitet	  riktas	  vindturbinen	  rakt	  in	  i	  vinden.	  På	  
mindre	  vindkraftverk	  sker	  detta	  med	  en	  vindflöjel	  som	  är	  placerad	  vinkelrätt	  mot	  
rotorns	  blad.	  På	  större	  vindkraftverk	  sker	  riktningen	  av	  turbinen	  med	  en	  vindsensor	  och	  
motor	  som	  riktar	  maskinhuset	  åt	  rätt	  håll	  (Centurion	  Energy,	  2013).	  Storleken	  på	  
kraftverket,	  framförallt	  höjden	  på	  kraftverket,	  är	  en	  viktig	  faktor	  för	  att	  vindturbinen	  ska	  
kunna	  generera	  så	  mycket	  energi	  som	  möjligt.	  Vinden	  på	  högre	  höjd	  är	  nämligen	  inte	  
lika	  påverkad	  av	  terrängen	  som	  vind	  på	  lägre	  höjd,	  vilket	  Dixon	  i	  sin	  studie	  belyser	  
genom	  konstaterandet	  att	  vindkraftverken	  bör	  vara	  åtminstone	  80	  meter	  höga	  (Dixon,	  
2014).	  

Den	  dominerande	  designen	  på	  vindkraftverk	  är	  att	  rotorn	  riktas	  så	  att	  den	  är	  uppåt	  i	  
vinden	  från	  maskinhuset.	  Designen	  anses	  fördelaktig	  på	  grund	  av	  att	  motsatt	  design	  
med	  rotorn	  nedåt	  i	  vinden	  skapar	  turbulens	  när	  vinden	  passerar	  turbinhuset	  och	  
påverkar	  rotorns	  rotation	  negativt.	  Dock	  skapar	  den	  dominerande	  designen	  krav	  på	  att	  
rotorn	  placeras	  på	  ett	  säkert	  avstånd	  ut	  från	  tornet	  samt	  har	  styva	  blad,	  av	  anledningen	  
att	  säkerställa	  att	  bladen	  vid	  kraftig	  vind	  inte	  ska	  slå	  i	  tornet.	  
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Turbiner	  med	  rotorn	  nedåt	  i	  vinden	  byggs	  trots	  att	  de	  inte	  tillhör	  den	  dominerande	  
designen	  eftersom	  de	  har	  vissa	  fördelar.	  För	  det	  första	  så	  krävs	  inte	  en	  motor	  för	  att	  
rikta	  dem	  rätt	  i	  vinden,	  eftersom	  de	  arbetar	  medströms	  med	  vinden.	  För	  det	  andra	  så	  
kan	  bladen	  tillverkas	  böjbara	  för	  att	  minska	  arean	  de	  sveper	  över	  vid	  kraftiga	  vindar	  och	  
på	  så	  sätt	  minska	  vindmotståndet.	  En	  nackdel	  som	  följer	  med	  designen	  är	  att	  
turbulensen	  som	  uppstår	  vid	  vindens	  passering	  av	  maskinhuset	  leder	  till	  ökat	  slitage	  på	  
vindturbinerna	  (Swedewind,	  2015).	  	  	  

För	  HAWT	  är	  vindkraftverk	  utrustade	  med	  rotorer	  som	  har	  tre	  blad	  vanligast	  
förekommande.	  Rotationen	  på	  rotorn	  åstadkoms	  i	  majoriteten	  av	  alla	  fall	  av	  lyftkraften	  
på	  rotorbladen	  som	  vinden	  ger	  upphov	  till,	  men	  i	  en	  minoritet	  av	  fallen	  genom	  att	  
bladen	  drivs	  av	  den	  dragkraft	  som	  vinden	  ger	  upphov	  till	  på	  bladen.	  	  Oavsett	  vilken	  kraft	  
som	  driver	  rotationen	  så	  är	  optimering	  av	  bladens	  design	  liksom	  vindkraftverkets	  
utformning	  avgörande	  för	  hur	  väl	  kraftverket	  producerarar	  maximal	  mängd	  elektricitet	  
till	  minsta	  möjliga	  kostnad.	  En	  sammanlagd	  avvägning	  mellan	  parametrar	  krävs	  med	  
grund	  i	  relationen	  att	  en	  större	  rotor	  kan	  generera	  större	  mängder	  elektricitet,	  men	  
samtidigt	  kostar	  mer	  till	  följd	  av	  att	  större	  krafter	  verkar	  på	  kraftverket	  samt	  att	  en	  
större	  generator	  kan	  behövas	  (Bak,	  2011).	  	  

6.1.3 Utbyggnad	  av	  vindkraften	  

Utbyggnaden	  av	  den	  förnybara	  elproduktionen	  i	  Sverige	  för	  att	  kunna	  nå	  målen	  om	  
minskad	  miljöpåverkan	  är	  en	  i	  dagsläget	  pågående	  process.	  I	  arbetet	  för	  att	  nå	  upp	  till	  
klimatmålen	  menar	  organisationen	  Svensk	  vindenergi	  att	  vindkraften	  är	  den	  förnybara	  
energikälla	  som	  är	  bäst	  lämpad	  för	  att	  påverka	  den	  svenska	  energimixen	  mot	  att	  bli	  mer	  
förnybar.	  Resonemanget	  grundar	  sig	  i	  att	  Sverige	  har	  stora	  landområden	  som	  det	  går	  att	  
bygga	  på	  samt	  att	  goda	  vindförhållanden	  råder.	  Dessutom	  finns	  i	  Sverige	  välutbyggd	  
vattenkraft,	  vilket	  innebär	  att	  tillgång	  till	  reglerkraft	  för	  vindkraften	  redan	  existerar	  
(Svensk	  vindenergi,	  2012).	  Dock	  finns	  det	  organisationer	  som	  poängterar	  att	  
reglerkraften	  endast	  kan	  täcka	  en	  viss	  mängd	  ytterligare	  installerad	  effekt	  från	  
förnybara	  energikällor	  innan	  kapaciteten	  överskrids	  och	  mer	  reglerkraft	  behöver	  
byggas	  till.	  En	  av	  organisationerna	  är	  Kungliga	  vetenskapsakademien	  vilka	  2009	  
menade	  att	  begränsningarna	  som	  finns	  i	  eldistributionssystemet	  och	  reglerkapaciteten	  i	  
vattenkraften	  endast	  tillåter	  att	  vindkraftens	  maximala	  produktion	  uppgår	  till	  tio	  
TWh/år	  för	  att	  vara	  ekonomiskt	  försvarbar	  (Kungliga	  Vetenskapsakademien,	  2009).	  För	  
en	  större	  produktion	  än	  tio	  TWh/år	  krävs	  det	  enligt	  KVA	  att	  vattenkraften	  byggs	  ut,	  
vilket	  innebär	  utmaningar	  och	  hinder	  då	  vattenkraftsutbyggnad	  begränsas	  av	  regler	  
kring	  magasinering	  och	  flöden	  liksom	  av	  ytterligare	  lagstiftning	  (Hedberg	  m.fl.,	  2009).	  
Kungliga	  Vetenskapsakademiens	  uppskattning	  om	  produktionsmaximum	  för	  
vindkraften	  grundar	  sig	  i	  att	  vattenkraften	  anses	  vara	  det	  enda	  kraftslag	  som	  i	  dagsläget	  
är	  rimligt	  att	  använda	  som	  reglerkraft.	  Vattenkraften	  jämförs	  i	  det	  fallet	  med	  övriga	  
kraftslag	  knutna	  till	  låga	  koldioxidutsläpp,	  vilka	  anses	  i	  behov	  av	  vidareutveckling	  innan	  
de	  lämpar	  sig	  för	  användning	  som	  reglerkraft.	  Användning	  av	  andra	  kraftslag	  för	  
reglering	  skulle	  med	  stor	  sannolikhet	  i	  dagsläget	  medföra	  antingen	  större	  utsläpp	  av	  
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växthusgaser	  om	  fossil	  energi	  utnyttjas	  eller	  högre	  elpriser	  om	  satsningar	  på	  icke-‐
färdigutvecklad	  teknologi	  görs	  (Statens	  energimyndighet,	  2014e).	  

År	  2013	  producerade	  vindkraften	  i	  Sverige	  för	  första	  gången	  så	  mycket	  el	  som	  Kungliga	  
vetenskapsakademien	  satt	  som	  maximal	  produktionsbegränsning,	  det	  vill	  säga	  ca	  10	  
TWh	  el.	  I	  Sverige	  utgör	  tio	  TWh	  el	  från	  vindkraft	  sju	  procent	  av	  den	  totala	  
årsproduktionen	  av	  el	  i	  Sverige,	  vilket	  under	  året	  medförde	  att	  vindkraften	  var	  det	  
energislag	  med	  tredje	  störst	  elproduktionen	  i	  landet	  efter	  kärnkraften	  och	  vattenkraften	  
(Statens	  energimyndighet,	  2014c).	  Anledningen	  till	  att	  vindkraften	  befäst	  en	  position	  
som	  tredje	  största	  elproducerande	  energislag	  i	  Sverige	  beror	  på	  att	  utbyggnadstakten	  av	  
vindkraft	  varit	  särskilt	  hög	  under	  2000-‐talet.	  Den	  totala	  installerade	  effekten	  av	  471	  MW	  
och	  årsproduktionen	  på	  860	  GWh	  som	  var	  situationen	  2004	  har	  under	  tioårsperioden	  
fram	  till	  och	  med	  slutet	  av	  2013	  utvecklats	  till	  en	  installerad	  effekt	  av	  4194	  MW	  och	  
årsproduktion	  på	  10	  TWh	  (Statens	  Energimyndighet,	  2014d).	  Utvecklingen	  för	  antal	  
verk,	  installerad	  effekt	  och	  produktion	  visas	  även	  i	  figur	  5.	  

	  
Figur	  5:	  Vindkraftens	  utveckling	  1982–2013	  (Statens	  Energimyndighet,	  2014b)	  

Utvecklingen	  i	  utbyggnad	  av	  antal	  verk,	  årsproduktion	  av	  el	  och	  installerad	  effekt	  som	  
skett	  har	  i	  första	  hand	  drivits	  på	  av	  incitament	  genom	  bland	  annat	  elcertifikat.	  
Gemensamt	  uppsatta	  mål	  tillsammans	  med	  Norge	  om	  att	  26,4	  TWh	  ny	  förnybar	  
elproduktion	  ska	  installeras	  mellan	  2012	  och	  2020	  har	  också	  drivit	  på	  utvecklingen	  
(Statens	  energimyndighet,	  2014c).	  
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6.1.4 Lönsamhet	  

För	  att	  en	  fortsatt	  utbyggnad	  av	  vindkraften	  i	  Sverige	  ska	  vara	  av	  intresse	  krävs	  det	  att	  
den	  är	  lönsam	  i	  förhållande	  till	  andra	  alternativ	  som	  finns	  för	  hållbar	  produktion	  av	  el.	  I	  
studier	  av	  de	  framtida	  sammanlagda	  kostnaderna	  för	  olika	  energislag	  per	  kWh	  år	  2020	  
har	  det	  visat	  sig	  att	  den	  billigaste	  nuvarande	  teknologin	  kommer	  att	  vara	  
kraftvärmeverk	  som	  drivs	  på	  biomassa.	  Det	  billigaste	  bränslet	  för	  dessa	  kraftverk	  är	  
sågspån	  för	  1,8	  eurocent	  per	  kilowattimme	  (Ec/kWh).	  Även	  kärnkraft	  bedöms	  vara	  
billigare	  än	  vindkraft	  per	  kWh	  med	  en	  kostnad	  på	  2,76	  𝐸𝑐 𝑘𝑊ℎ,	  medan	  vindkraften	  

bedöms	  kosta	  6,09	  𝐸𝑐 𝑘𝑊ℎ	  för	  landbaserad	  vindkraft	  och	  6,21	  
𝐸𝑐

𝑘𝑊ℎ  för	  havsbaserad	  
vindkraft	  (FEEM,	  2008).	  

6.2 Tryckluftslager	  

Principen	  för	  tryckluftslager	  är	  att	  energi	  som	  genererats	  av	  ett	  kraftverk	  och	  som	  ska	  
lagras	  används	  för	  att	  komprimera	  luft	  i	  en	  elektrisk	  kompressor.	  Därefter	  lagras	  
tryckluften	  oftast	  i	  en	  kammare	  under	  jord	  i	  berggrunden	  till	  dess	  att	  energin	  behövs	  
(Wolf,	  2014).	  Denna	  process	  illustreras	  i	  figur	  6.	  I	  dagsläget	  finns	  det	  två	  fullskaliga	  
anläggningar	  för	  tryckluftslagring	  som	  är	  i	  drift	  i	  världen,	  ett	  i	  Huntorf,	  Tyskland,	  och	  ett	  
i	  Alabama,	  USA,	  på	  respektive	  321	  och	  110	  MW	  (Clean	  Energy	  Action	  Project,	  2014).	  

	  
Figur	  6:	  Grafisk	  modell	  för	  tryckluftslager	  i	  elsystemet	  

 

Vid	  kompression	  av	  luft	  till	  lagringstryck	  så	  ökar	  även	  luftens	  temperatur	  kraftigt	  som	  
en	  oönskad	  bieffekt.	  Vanliga	  flerstegsluftkompressorer	  för	  bort	  värmen	  genom	  att	  
använda	  för-‐	  och	  efterkylning	  mellan	  de	  olika	  kompressionsstegen	  för	  att	  hålla	  
temperaturen	  på	  en	  rimlig	  nivå	  (Energy	  Storage	  Association,	  2015).	  

När	  den	  lagrade	  energin	  ska	  användas	  så	  tappas	  luft	  ut	  ur	  tryckluftslagret	  och	  tillförs	  
värme	  för	  att	  kompensera	  för	  den	  värmeenergi	  som	  gick	  förlorad	  vid	  kompressionen.	  
Därefter	  expanderas	  den	  trycksatta	  och	  uppvärmda	  luften	  och	  förbränns	  i	  en	  turbin	  som	  
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är	  kopplad	  till	  en	  generator	  (Wolf,	  2014).	  I	  existerande	  anläggningar	  i	  Tyskland	  och	  USA	  
sker	  förbränningen	  med	  tillskott	  av	  naturgas	  för	  att	  öka	  effektiviteten	  i	  turbinerna.	  
Naturgas	  är	  även	  vanligt	  förekommande	  som	  förbränningsmedel	  för	  uppvärmningen	  av	  
luften	  som	  krävs	  när	  energi	  extraheras	  från	  lagringen	  (Energy	  Storage	  Association,	  
2015).	  Ett	  annat	  tillvägagångssätt	  för	  att	  hetta	  upp	  luften	  är	  att	  värmeenergin	  som	  fås	  
som	  oönskad	  bieffekt	  vid	  kompressionen	  av	  luften	  istället	  utnyttjas	  genom	  att	  lagras	  och	  
användas	  när	  luften	  tappas	  ut	  och	  behöver	  värmas	  upp.	  En	  sådan	  lagring	  blir	  då	  en	  
kombination	  av	  tryckluftslagring	  och	  så	  kallad	  termisk	  energilagring	  (Wolf,	  2014).	  

6.2.1 Tryckluftslagring	  i	  berggrunden	  

För	  lagringen	  av	  luft	  för	  användning	  i	  ett	  tryckluftslagringssystem	  finns	  två	  
huvudsakliga	  metoder	  som	  forskats	  på	  för	  lagring	  i	  berggrunden.	  Metoderna	  är	  dels	  
akvifer	  lagring,	  lagring	  i	  geologiskt	  berg	  som	  lagrar	  grundvatten,	  och	  dels	  lagring	  i	  
kammare	  i	  saltformationer	  som	  finns	  i	  bergrunden.	  Att	  lagring	  i	  berggrunden	  är	  den	  
konventionella	  metoden	  för	  lagring	  av	  luften	  beror	  på	  att	  energitätheten	  är	  låg	  och	  att	  
det	  därmed	  krävs	  stora	  volymer	  luft	  för	  att	  metoden	  ska	  kunna	  tillgodose	  
energiefterfrågan.	  Den	  föredragna	  förvaringen	  borde	  istället	  vara	  i	  människoskapade	  
kammare	  i	  saltformationer	  i	  berggrunden.	  Anledningen	  till	  att	  kammare	  i	  salt	  anses	  
fördelaktiga	  är	  för	  att	  de	  har	  minimala	  tryckförluster	  och	  syret	  i	  luften	  inte	  reagerar	  
kemiskt	  med	  saltet.	  Akvifer	  kan	  även	  de	  användas	  för	  lagring	  av	  luften,	  men	  kräver	  
noggranna	  förberedande	  undersökningar	  innan	  tryckluftslagring	  inleds.	  Eftersom	  
berget	  innehåller	  grundvatten	  så	  behöver	  kunskap	  samlas	  i	  förväg	  om	  hur	  berget	  kan	  
komma	  att	  påverkas	  av	  att	  luft	  under	  högt	  tryck	  lagras	  i	  det.	  Bland	  annat	  måste	  
undersökningar	  av	  hur	  syret	  reagerar	  med	  berget	  och	  eventuella	  mikroorganismer	  
undersökas	  för	  att	  undvika	  förluster	  eller	  tilltäppning	  av	  porerna	  i	  bergarten	  (Energy	  
Storage	  Association,	  2015).	  Vid	  lagring	  i	  saltkammare	  sker	  lagringen	  med	  konstant	  
volym	  men	  varierande	  tryck	  och	  vid	  lagring	  i	  akvifer	  eller	  uttömd	  gasfyndighet	  istället	  
med	  konstant	  tryck	  men	  varierande	  volym	  då	  begränsande	  geologiska	  lager	  delvis	  
saknas.	  Utgrävda	  utrymmen	  under	  berget	  och	  gamla	  gruvsystem	  har	  även	  övervägts	  för	  
tryckluftslager	  (Vadasz,	  2009).	  Principen	  för	  lagring	  i	  akvifer	  under	  jorden	  är	  att	  
tryckluften	  lagras	  tillsammans	  med	  vattnet	  som	  finns	  lagrat	  där	  och	  att	  vattnet	  
tillsammans	  med	  ett	  överliggande	  geologiskt	  lock	  av	  ogenomträngligt	  berg	  håller	  luften	  
på	  plats.	  Därmed	  bestäms	  lagringstrycket	  på	  den	  lagrade	  luften	  av	  grundvattnets	  tryck	  i	  
området	  (Allen	  m.fl.,	  1983).	  	  

För	  att	  tryckluftslager	  i	  akvifer	  ska	  fungera	  krävs	  att	  en	  rad	  förutsättningar	  uppfylls	  av	  
berget	  på	  platsen.	  Det	  finns	  två	  essentiella	  komponenter	  som	  måste	  finnas	  för	  att	  
geologisk	  lagring	  ska	  vara	  möjlig:	  Berg	  som	  har	  rätt	  egenskaper	  för	  tryckluftslager	  och	  
ett	  lock	  i	  berget	  som	  förhindrar	  luften	  från	  att	  läcka	  ut.	  Vad	  gäller	  berget	  som	  ska	  
innehålla	  den	  lagrade	  luften	  är	  två	  faktorer	  avgörande	  för	  att	  detta	  ska	  vara	  ekonomiskt	  
möjligt:	  Permeabiliteten	  och	  porositeten.	  Permeabiliteten	  avgör	  flödeshastigheten	  luften	  
kan	  ha	  genom	  berget	  och	  porositeten	  hur	  stor	  andel	  hålrum	  berget	  har	  för	  förvaring	  av	  
luften.	  Högre	  porositet	  innebär	  då	  att	  mer	  luft	  kan	  lagras	  per	  volym	  berg	  och	  forskare	  
har	  funnits	  att	  porositeten	  bör	  vara	  på	  minst	  10	  procent	  för	  att	  vara	  lämplig	  för	  
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tillämpning	  inom	  tryckluftslagring.	  Sandsten	  är	  ett	  exempel	  på	  en	  bergart	  som	  uppfyller	  
detta	  krav	  (Allen	  m.fl.,	  1983).	  För	  locket	  som	  håller	  luften	  lagrad	  i	  berget	  krävs	  en	  
bergart	  som	  är	  ogenomtränglig	  för	  luft	  och	  tillräckligt	  stark	  för	  att	  klara	  av	  lufttrycket.	  
Ideala	  bergarter	  är	  exempelvis	  skiffer,	  dolomit	  och	  kalksten	  (Allen	  m.fl.,	  1983).	  	  	  

Studier	  har	  visat	  att	  ju	  högre	  permeabilitet	  en	  bergart	  har,	  desto	  bättre	  kommer	  den	  att	  
vara	  på	  att	  hålla	  den	  lagrade	  luftens	  tryck	  och	  därigenom	  lagra	  energin	  i	  tryckluften	  med	  
minimala	  förluster.	  Med	  högre	  permeabilitet	  fås	  mindre	  exergiförluster	  och	  därmed	  
högre	  exergi	  samt	  ett	  större	  nettouttag	  av	  energi	  och	  bättre	  termisk	  effektivitet	  (Pei	  
m.fl.,	  2015).	  Permeabilitet	  mäts	  oftast	  med	  permeabilitetskoefficienten	  𝑘	  i	  Darcys	  
ekvation	  𝑉 = 𝑘𝑖	  där	  𝑉	  är	  vätskans	  flödeshastighet	  genom	  mediet	  och	  𝑖	  är	  den	  
hydrauliska	  gradienten.	  Den	  hydrauliska	  gradienten	  är	  i	  sin	  tur	  potentialskillnaden	  för	  
vätskan	  mellan	  två	  punkter	  dividerad	  med	  avståndet	  emellan	  dem	  (geotechdata,	  2013).	  
Studier	  av	  permeabiliteten	  för	  olika	  jordarter	  och	  jordfraktioner	  har	  visat	  att	  fingrus	  
med	  en	  kornstorlek	  på	  2-‐6	  mm	  har	  högst	  permeabilitet,	  följt	  av	  grovsand	  med	  en	  
kornstorlek	  0,6-‐2mm	  (Adrielsson,	  2015a)(Adrielsson,	  2015b)(Larsson,	  2008).	  

Lämpliga	  platser	  för	  tryckluftslager	  i	  Sverige	  är	  alltså	  där	  berget	  består	  av	  en	  geologisk	  
ficka	  med	  en	  porös	  och	  permeabel	  bergart	  och	  ett	  icke-‐permeabelt	  lock.	  Inför	  
etableringen	  av	  ett	  lager	  för	  naturgas	  konstaterades	  att	  förutsättningar	  för	  lagring	  i	  
naturlig	  berggrund	  saknas	  i	  Sverige.	  Det	  finns	  inga	  akvifer,	  saltkammare	  eller	  uttömda	  
fyndigheter	  av	  gas-‐	  eller	  olja	  som	  kan	  användas	  för	  lagring	  av	  gas	  under	  tryck.	  För	  att	  
kunna	  lagra	  gas	  under	  marken	  i	  Sverige	  krävs	  det	  därmed	  andra	  metoder	  (Johansson	  
m.fl.,	  2006).	  

6.2.2 Tryckluftslagring	  i	  inklädda	  bergrum	  

Ett	  annat	  alternativ	  om	  de	  geologiska	  förutsättningarna	  inte	  finns	  för	  tryckluftslager	  
under	  jorden	  är	  inklädda	  bergrum.	  Den	  typen	  av	  hålrum	  finns	  redan	  för	  lagring	  av	  
naturgas	  i	  Sverige.	  Bergrum	  är	  utsprängda	  i	  berget	  och	  kopplade	  till	  markytan	  via	  rör	  för	  
tappning	  av	  gasen.	  Väggarna	  på	  bergrummen	  har	  sedan	  klätts	  med	  stålplåt	  in	  mot	  gasen	  
och	  betong	  ut	  mot	  berget	  med	  ett	  glidlager	  emellan.	  Principen	  bakom	  teknologin	  är	  att	  
stålet	  håller	  bergrummet	  tätt	  för	  den	  komprimerade	  gasen,	  ett	  glidlager	  tillåter	  att	  stålet	  
rör	  sig	  i	  förhållande	  till	  betongen	  och	  betongens	  syfte	  är	  att	  fördela	  trycket	  från	  gasen	  
jämnt	  över	  det	  omslutande	  berget.	  Det	  omslutande	  berget	  i	  sin	  tur	  står	  emot	  krafterna	  
som	  gasens	  tryck	  ger	  upphov	  till	  (Johansson,	  2003).	  	  

Hålrummen	  är	  av	  storleken	  20–50	  meter	  i	  diameter,	  50-‐115	  meter	  höga	  och	  byggs	  på	  
relativt	  låga	  djup	  mellan	  100	  och	  200	  meter	  vilket	  ger	  kostnadsbesparingar.	  Toppen	  och	  
botten	  på	  kamrarna	  är	  formade	  som	  halvsfärer	  för	  att	  stå	  emot	  trycket	  (Brandshaug	  
m.fl.,	  2001).	  Brandshaug	  med	  flera	  kom	  2001	  fram	  till	  att	  baserat	  på	  metodologin	  för	  
design	  av	  inklädda	  bergsrum	  och	  studier	  av	  försöksanläggningarna	  Grängesberg	  och	  
Skallen	  i	  Sverige	  att	  metoden	  är	  rimlig	  för	  lagring	  av	  gas	  under	  högt	  tryck.	  Detaljerade	  
undersökningar	  av	  den	  lokala	  berggrunden	  måste	  göras	  löpande	  för	  att	  övervaka	  hur	  
berget	  påverkas	  innan,	  under	  och	  efter	  konstruktion.	  Gastryck	  på	  upp	  till	  25	  MPa	  anses	  
vara	  möjliga	  att	  uppnå	  i	  berg	  med	  rimligt	  kvalitet	  (Brandshaug	  m.fl.,	  2001).	  
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För	  konstruktionen	  av	  tryckluftslagring	  i	  inklädda	  bergrum	  blir	  bergets	  egenskaper	  på	  
den	  valda	  platsen	  en	  form	  av	  bivillkor	  för	  utformningen	  och	  användningen	  av	  själva	  
kammaren	  vad	  gäller	  storlek,	  maxtryck	  och	  konstruktion.	  De	  två	  viktigaste	  
egenskaperna	  hos	  berget	  vid	  val	  av	  plats	  för	  tryckluftslagringen	  är	  elasticitetsmodulen	  
som	  visar	  bergets	  benägenhet	  att	  deformeras	  av	  den	  mekaniska	  spänning	  som	  uppstår	  
samt	  bergets	  tryckhållfasthet	  som	  är	  bergets	  förmåga	  att	  stå	  emot	  komprimerande	  
krafter	  (Johansson,	  2003).	  	  

Undersökningen	  av	  lämpligheten	  för	  etablering	  av	  tryckluftslagring	  i	  inklädda	  bergrum	  
på	  en	  given	  plats	  bör	  göras	  i	  två	  steg.	  Första	  steget	  är	  en	  förundersökning	  av	  lämpliga	  
platser	  och	  andra	  steget	  är	  en	  mer	  detaljerad	  undersökning	  som	  sker	  då	  platsspecifik	  
information	  om	  bergets	  geofysik	  finns	  tillgänglig	  från	  mätningar	  på	  plats	  (Brandshaug	  
m.fl.,	  2001).	  	  

En	  studie	  av	  Kim	  med	  flera	  (2012)	  har	  visat	  att	  förluster	  på	  en	  procent	  sker	  vid	  lagring	  
under	  jord	  i	  ett	  inklätt	  bergsrum	  som	  anses	  vara	  tätt	  och	  på	  lågt	  djup.	  Med	  låg	  
permeabilitet	  på	  betongen	  och	  övrig	  tätning	  samt	  att	  tryckluftens	  temperatur	  vid	  inflöde	  
är	  nära	  bergets	  temperatur	  fås	  den	  förlustnivån	  (Kim	  m.fl.,	  2012).	  För	  hela	  
tryckluftslagringen	  inklusive	  kompression	  och	  expansion	  av	  luften	  presenterades	  på	  
andra	  konferensen	  inom	  ämnet	  på	  Columbia	  University	  att	  verkningsgraden	  för	  
tryckluftslager	  är	  på	  mellan	  70-‐85	  procent	  av	  inmatad	  energi.	  Verkningsgraden	  beror	  på	  
faktorer	  som	  luftens	  temperatur	  före	  kompression,	  tryckförluster	  samt	  hur	  nära	  
effekten	  som	  kompressorn	  körs	  på	  är	  dess	  optimala	  effekt	  (Lucas,	  2010).	  Greenblatt	  har	  
även	  kommit	  fram	  till	  verkningsgrader	  på	  77-‐89	  procent	  då	  ~0,67	  kWh	  elektricitet	  
används	  för	  att	  komprimera	  luften	  och	  sedan	  förbränns	  ~4200	  kJ	  naturgas	  i	  
expansionsfasen	  för	  att	  generera	  en	  kWh	  el	  från	  den	  lagrade	  luften	  (Greenblatt	  m.fl,	  
2007).	  	  

Testerna	  på	  lagringskamrarna	  som	  byggts	  i	  Skallen	  i	  närheten	  av	  Halmstad	  av	  Sydkraft	  
har	  visat	  bra	  resultat	  för	  lagringsteknologin.	  För	  bergets	  egenskaper	  har	  mätningar	  visat	  
att	  deformationen	  är	  mindre	  än	  väntat,	  belastningen	  är	  under	  värdena	  som	  användes	  i	  
beräkningar	  samt	  att	  temperaturvariationer	  i	  kammaren	  har	  stor	  inverkan	  på	  
deformationen	  av	  berget.	  Stålbeläggningen	  visade	  sig	  också	  vara	  helt	  gastät	  för	  naturgas	  
(Johansson	  m.fl.,	  2006).	  Investeringskostnaden	  för	  anläggningen	  var	  250	  miljoner	  
kronor	  (Eriksson,	  2003).	  År	  2012	  var	  den	  i	  bruk	  och	  användes	  för	  att	  ta	  hand	  om	  
konsumtionstoppar	  i	  naturgasnätet	  i	  Sverige	  (Energimarknadsinspektionen,	  2012).	  Den	  
lagringskammare	  som	  byggts	  i	  Skallen	  i	  närheten	  av	  Halmstad	  har	  tekniska	  egenskaper	  
som	  står	  sammanfattade	  i	  tabell	  4.	  	  

	   	  



	  

23	  
	  

Tabell 4: Data tryckluftslagring i det inklädda bergrummet Skallen (Johansson m.fl., 2006) 

Egenskap	   Värde	  

Gastryck	   200	  bar	  

Gasvolym	   10	  x	  106	  m3	  

Aktiv	  gasvolym	   8,5	  x	  106	  m3	  	  

Maximalt	  utflöde	   40	  000	  m3/h	  

Total	  tid	  för	  tömning	  	   10	  dagar	  

Maximalt	  inflöde	   15	  000	  m3/h	  

Total	  tid	  för	  fyllning	   20	  dagar	  

6.3 Pumpkraft	  

Grundprincipen	  bakom	  pumpkraft	  är	  att	  ström	  genererad	  från	  vindkraft	  under	  låg	  
efterfrågan	  på	  el	  används	  för	  att	  pumpa	  upp	  vatten	  från	  ett	  lågt	  beläget	  magasin	  till	  ett	  
magasin	  på	  en	  högre	  altitud.	  Där	  lagras	  vattnet	  tills	  dess	  att	  energin	  behövs,	  antingen	  
under	  perioder	  av	  hög	  efterfrågan	  på	  el	  eller	  på	  grund	  av	  behov	  av	  reglerkraft.	  För	  att	  
mata	  ut	  den	  potentiella	  energin	  i	  elnätet	  utnyttjas	  gravitationen	  som	  får	  vattnet	  från	  det	  
högre	  magasinet	  att	  flöda	  ner	  till	  det	  lägre	  genom	  en	  turbin	  som	  alstrar	  energi,	  på	  
samma	  sätt	  som	  i	  ett	  konventionellt	  vattenkraftverk	  (Rehman	  m.fl.,	  2015).	  I	  figur	  7	  visas	  
hur	  pumpkraftsprocessen	  sker	  med	  tillägget	  att	  el	  producerad	  från	  vindkraften	  även	  kan	  
ledas	  direkt	  till	  konsumenterna,	  vilket	  den	  kommer	  göra	  under	  perioder	  av	  hög	  
efterfrågan	  på	  el	  som	  sammanfaller	  med	  perioder	  av	  bra	  vindförhållanden.	  
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Figur	  7:	  Grafisk	  modell	  för	  energilagring	  med	  pumpkraft	  i	  elsystemet	  

För	  att	  pumpa	  upp	  vatten	  från	  det	  lägre	  belägna	  vattenmagasinet	  till	  det	  högre	  krävs	  
mer	  elektricitet	  än	  vad	  som	  produceras	  när	  vattnet	  rinner	  ner	  igen.	  Generellt	  gällde	  år	  
2002	  att	  65-‐75	  procent	  av	  den	  elektricitet	  som	  går	  åt	  för	  att	  driva	  pumpen	  återfås	  igen	  
när	  vattnet	  rinner	  igenom	  turbinen	  (Egré	  &	  Milewski,	  2002).	  Med	  nyare	  anläggningar	  
visas	  av	  Zach	  m.fl.	  att	  motsvarande	  siffra	  för	  pumpkraftverk	  tio	  år	  senare	  uppgick	  till	  85	  
procent,	  men	  också	  att	  äldre	  kraftverk	  inte	  presterade	  bättre	  än	  55	  procent.	  Övriga	  
resultat	  från	  studien	  redovisas	  i	  tabell	  5	  (Zach	  m.fl.,	  2012).	  
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Tabell 5: Data pumpkraft (Zach m.fl., 2012) 

Egenskap	   Värde	  

Typisk	  kapacitet	   5	  MW	  –	  2	  GW	  

Responstid	   1	  minut	  från	  stillastående	  
10	  sekunder	  i	  drift	  

Urladdningstid	   4	  –	  100	  h	  

Effektivitet	   55-‐85	  %	  

Livstid	   50+	  år	  

Utvecklingsstadium	   Mogen	  

Applikation	  
Primär/sekundär/tertiär	  reglering	  
Energiarbitrage	  

	  

Resultat	  som	  visas	  av	  Zach	  m.fl.	  är	  framförallt	  att	  pumpkraft	  är	  en	  mogen	  
lagringsteknologi	  med	  lång	  livstid.	  Bakgrunden	  till	  att	  teknologin	  är	  mogen	  ligger	  i	  att	  
pumpkraft	  baseras	  på	  teknologin	  för	  traditionella	  vattenkraftverk,	  vilka	  funnits	  i	  Sverige	  
sedan	  sent	  1800-‐tal	  (E.ON,	  2015).	  

6.3.1 Vattenkraft	  idag	  

I	  Sverige	  finns	  i	  dagsläget	  över	  2100	  vattenkraftverk	  med	  en	  total	  installerad	  effekt	  på	  
16	  200	  MW.	  Av	  de	  2	  100	  vattenkraftverken	  räknas	  drygt	  200	  som	  större,	  vilket	  innebär	  
en	  installerad	  effekt	  på	  minst	  10	  MW.	  I	  kartan	  över	  Sverige,	  figur	  8,	  syns	  kraftverken	  
med	  en	  installerad	  effekt	  på	  över	  20	  MW,	  varav	  majoriteten	  är	  placerade	  i	  Norrland	  
(Svensk	  Energi,	  2012c).	  De	  208	  största	  kraftverken	  stod	  år	  2014	  för	  94	  procent	  av	  den	  
totala	  produktionen,	  vilket	  medför	  att	  majoriteten	  av	  reglerkraften	  för	  det	  svenska	  
elsystemet	  finns	  i	  Norrland	  då	  övriga	  mindre	  kraftverk	  har	  marginell	  betydelse	  som	  
reglerkällor	  (Statens	  energimyndighet,	  2014b).	  Mer	  precist	  utgjorde	  vattenkraften	  som	  
producerades	  i	  Norrland	  80	  procent	  av	  den	  totala	  produktionen	  av	  vattenkraft	  i	  landet	  
år	  2012,	  med	  resterande	  20	  procent	  producerad	  el	  uppdelad	  på	  Svealand	  och	  Götaland	  
(Svensk	  Energi,	  2012c).	  	  
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Figur	  8:	  Kraftverk	  i	  Sverige	  med	  en	  installerad	  effekt	  på	  över	  20	  MW	  (Svensk	  
Energi,	  2012a)	  

I	  Sverige	  är	  80	  procent	  av	  alla	  vattendrag	  utbyggda	  med	  vattenkraftverk,	  varav	  dessa	  
kraftverk	  har	  drygt	  1	  000	  en	  installerad	  effekt	  som	  understiger	  125	  kW	  (Älvräddarna,	  
2015).	  I	  kartan	  över	  sektor	  fyra,	  figur	  9,	  är	  samtliga	  dammar	  som	  finns	  utplacerade	  i	  
södra	  Sveriges	  vattendrag	  utmärkta	  som	  röda	  kvadrater.	  Som	  synes	  överstiger	  antalet	  
dammar	  i	  södra	  Sverige	  kraftigt	  antalet	  stora	  vattenkraftverk,	  vilket	  beror	  på	  att	  antalet	  
dammar	  totalt	  i	  Sverige	  är	  ungefär	  10	  000	  till	  antalet	  till	  skillnad	  från	  de	  2	  100	  
vattenkraftverken	  som	  finns	  i	  landet.	  De	  flesta	  dammar	  i	  Sverige	  är	  mindre	  dammar,	  
men	  uppskattningsvis	  205	  räknas	  som	  höga	  dammar	  enligt	  internationell	  beteckning.	  
Den	  internationella	  beteckningen	  för	  höga	  dammar	  använder	  definitionen	  att	  höga	  
dammar	  har	  en	  höjd	  från	  grundläggningsnivån	  till	  krönet	  som	  är	  15	  meter	  eller	  högre.	  I	  
Sverige	  hör	  majoriteten	  av	  dessa	  höga	  dammar	  till	  skiktet	  mellan	  15	  och	  30	  meter,	  
medan	  endast	  tre	  i	  landet	  är	  högre	  än	  100	  meter,	  de	  är	  i	  sin	  tur	  placerade	  i	  Dalälven	  eller	  
längre	  norrut	  (Regeringen,	  2013b),	  (Nohrstedt,	  2013).	  
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Figur	  9:	  Samtliga	  dammar	  som	  finns	  utplacerade	  i	  södra	  Sveriges	  vattendrag	  
(SMHI,	  2014a)	  

6.3.2 Pumpkraftens	  nuvarande	  roll	  

I	  Sverige	  finns	  ett	  pumpkraftverk	  som	  nämns	  i	  litteraturen	  på	  grund	  av	  sin	  storlek,	  vilket	  
är	  Kymmens	  kraftverk	  som	  Fortum	  driver	  sedan	  1987	  i	  Norsälven	  med	  en	  installerad	  
effekt	  på	  55	  MW.	  Av	  kraftverken	  i	  området	  är	  Kymmen	  effektmässigt	  störst	  och	  används	  
för	  att	  pumpa	  tillbaka	  vatten	  till	  regleringsmagasinet	  i	  Kymmen	  från	  sjön	  Rotten	  för	  
användning	  igen	  under	  toppbelastningar	  i	  elförbrukningen	  (Fortum,	  2014).	  I	  Sverige	  har	  
även	  funnits	  ett	  annat	  pumpkraftverk	  som	  nämns	  i	  litteraturen	  på	  grund	  av	  sin	  historia	  
med	  fokus	  på	  pumpkraftverkets	  ombyggnad	  till	  ett	  traditionellt	  vattenkraftverk.	  
Vattenfall	  äger	  Juktans	  kraftverk	  i	  Umeälven	  som	  tidigare	  drevs	  som	  ett	  pumpkraftverk,	  
men	  nu	  drivs	  som	  ett	  traditionellt	  vattenkraftverk.	  Den	  bakomliggande	  orsaken	  enligt	  
riksdagsledamöter	  Johansson	  och	  Björnsdotter	  Rahms	  motion	  från	  2011	  är	  att	  
avregleringen	  av	  elmarknaden	  gjorde	  pumpkraftverket	  olönsamt.	  Motionen	  anför	  att	  
initiera	  en	  undersökning	  om	  Juktans	  pumpkraftverk	  kan	  återuppstå	  för	  att	  hantera	  
regleringen	  av	  de	  vindkraftsutbyggnader	  som	  genomförs	  i	  Blaikenområdet	  och	  
Markbygdsprojektet	  (Johansson	  &	  Björnsdotter	  Rahm,	  2011).	  Motionen	  avslogs	  i	  ett	  
senare	  skede	  av	  riksdagen	  enligt	  rekommendation	  från	  behandlande	  utskott	  (Sveriges	  
riksdag,	  2011).	  I	  övrigt	  nämns	  i	  litteraturen	  lite	  om	  den	  nuvarande	  rollen	  för	  
pumpkraftverk	  i	  Sverige.	  

6.3.3 Utbyggnadsmöjligheter	  

Att	  sammankoppla	  pumpkraft	  med	  existerande	  vattenkraftverk	  eller	  dammar	  är	  inte	  en	  
ny	  tanke.	  I	  Sverige	  har	  studier	  för	  både	  storskalig	  och	  småskalig	  utbyggnad	  skett,	  bland	  



	  

28	  
	  

annat	  i	  Glava	  vid	  Hillringsberg.	  I	  Glava	  undersöktes	  det	  storskaliga	  projektet	  att	  bygga	  
ett	  nytt	  pumpkraftverk	  för	  att	  lyfta	  vattnet	  100	  m	  för	  magasinering	  i	  sjön	  Stora	  Gla	  med	  
tillbyggnad	  av	  en	  ny	  damm,	  till	  skillnad	  från	  det	  småskaliga	  projektet	  att	  utnyttja	  den	  sju	  
meter	  höga	  dammen	  i	  Hillringsberg.	  Beräkningar	  visade	  att	  den	  storskaliga	  utbyggnaden	  
med	  75	  procent	  verkningsgrad	  hos	  pumpkraftverket	  skulle	  ge	  cirka	  573	  000	  kWh	  
användbart	  energilager,	  vilket	  kan	  jämföra	  med	  den	  småskaliga	  utbyggnadens	  
användbara	  energilager	  på	  ungefär	  286	  kWh	  (Åkerlund,	  2012).	  	  
Pumpkraft	  anses	  även	  lovande	  för	  nyutbyggnad	  och	  i	  ännu	  större	  skala	  än	  vad	  den	  
tänktes	  användas	  till	  i	  Glava.	  I	  Mariestad	  utreds	  möjligheten	  att	  bygga	  ett	  pumpkraftverk	  
mellan	  Vänern	  och	  Vättern	  av	  Mariestads	  Kraftverks	  AB,	  som	  i	  tänkt	  genomförande	  
kommer	  att	  bli	  världens	  största.	  Intäkterna	  förväntas	  bli	  tiotals	  miljarder	  kronor	  per	  år	  
genom	  användning	  av	  energiarbitrage	  för	  hela	  Europa,	  men	  oro	  för	  påverkan	  på	  det	  
lokala	  ekosystemet	  genom	  att	  vatten	  blandas	  från	  bägge	  sjöar	  kan	  komma	  att	  sätta	  stopp	  
för	  projektet	  (Enarsson,	  2010).	  

Oron	  för	  vattenkraftens	  påverkan	  på	  miljön	  i	  Sverige	  är	  stor	  hos	  organisationer	  som	  till	  
exempel	  Älvräddarna.	  De	  anser	  att	  den	  småskaliga	  vattenkraften	  står	  för	  en	  för	  liten	  del	  
av	  den	  totala	  kraftproduktionen	  för	  att	  motivera	  dess	  existens,	  med	  hänsyn	  till	  hur	  
många	  ekosystem	  som	  förstörs	  (Älvräddarna,	  2015).	  Enligt	  Egré	  &	  Milewski	  så	  sker	  den	  
största	  påverkan	  på	  miljön	  från	  pumpkraft	  relaterat	  tre	  olika	  faktorer:	  den	  geografiska	  
placeringen	  av	  det	  högre	  belägna	  vattenmagasinet,	  krafthusets	  position	  samt	  påverkan	  
på	  ekosystemet	  från	  det	  lägre	  belägna	  vattenmagasinet.	  Skillnaden	  mellan	  de	  två	  
vattenmagasinen	  är	  att	  det	  lägre	  belägna	  ofta	  är	  kopplad	  till	  naturliga	  vattendrag,	  medan	  
det	  övre	  är	  mänskligt	  uppbyggt	  (Egré	  &	  Milewski,	  2002).	  Genom	  tillkoppling	  av	  
pumpkraften	  till	  redan	  existerande	  vattenkraften	  så	  sker	  inget	  ytterligare	  miljöangrepp,	  
men	  för	  att	  få	  en	  tillbyggnad	  av	  ett	  pumpkraftverk	  tillåten	  krävs	  ändå	  en	  av	  mark-‐	  och	  
miljödomstolen	  godkänd	  prövning	  enligt	  miljöbalken	  (Havs-‐	  och	  vattenmyndigheten,	  
2014).	  För	  en	  tillbyggnad	  till	  existerande	  kraftverk	  utgör	  tillståndsprövningen	  ett	  
mindre	  hot	  än	  det	  gör	  för	  projekt	  där	  nybyggnad	  av	  vattenkraft	  för	  pumpkraft	  är	  aktuell,	  
eftersom	  paragraf	  2	  i	  miljöbalkens	  tredje	  kapitel	  lyder:	  ”	  Stora	  mark-‐	  och	  vattenområden	  
som	  inte	  alls	  eller	  endast	  obetydligt	  är	  påverkade	  av	  exploateringsföretag	  eller	  andra	  
ingrepp	  i	  miljön	  skall	  så	  långt	  möjligt	  skyddas	  mot	  åtgärder	  som	  kan	  påtagligt	  påverka	  
områdenas	  karaktär.”	  (Regeringskansliet,	  1998b).	  	  

Potentialen	  för	  utbyggnad	  av	  pumpkraften	  i	  Sverige	  kan	  konstateras	  vara	  stor	  i	  och	  med	  
den	  stora	  mängd	  dammar	  som	  finns	  spridda	  över	  landet.	  Eftersom	  de	  flesta	  dammar	  är	  
små	  så	  kommer	  även	  den	  småskaliga	  pumpkraften	  vara	  den	  kategori	  av	  pumpkraftverk	  
som	  har	  störst	  potential,	  vilket	  också	  beror	  på	  att	  nybyggnad	  av	  ny	  vattenkraft	  är	  
mindre	  trolig	  att	  godkännas	  av	  mark-‐	  och	  miljödomstolen.	  
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6.4 Resultat	  från	  modell	  

I	  den	  här	  delen	  av	  rapporten	  presenteras	  de	  resultat	  som	  modellen	  har	  returnerat.	  En	  
sammanställning	  av	  resultaten	  för	  trycklufts-‐	  och	  pumplagring	  visas	  i	  separata	  tabeller.	  
Resultaten	  för	  olika	  variabler	  i	  modellen	  presenteras	  gemensamt	  i	  diagram	  för	  
trycklufts-‐	  och	  pumplagring	  för	  att	  ge	  en	  bild	  över	  samtliga	  alternativ.	  

Tabell 6: Översiktligt utfall från modellen för tryckluftslager, scenario 1 och 2 

Utfall	  modell	   Tryckluftslager	  NG	   Tryckluftslager	  luft	  
Kostnadsbesparing	  Naturgas	  (SEK)	   101	  000	   546	  000	  
Energiarbitrage	  (SEK)	   -‐10	  100	  000	   -‐23	  500	  
Resultat	  (SEK)	   -‐10	  000	  000	   522	  000	  
Anläggningskostnad	  (SEK/kWh)	   7	  400	   7	  400	  
Kostnad	  kraftverk	  (SEK)	   2	  640	  000	  000	   1	  040	  000	  000	  
Återbetalningstid	  (År)	   -‐	   1984	  

	   	   	  Total	  lagrad	  vindkraftsel	  (MWh)	   20	  600	   1	  620	  
Total	  förbrukning	  naturgas	  i	  tryckluftslager	  
(MWh)	  

23	  500	   -‐	  

Total	  förbrukning	  Naturgas	  i	  gasturbin.	  
(MWh)	  

16	  500	   16	  600	  

Justerad	  differens	  naturgasförbrukning	  
(MWh)	   234	   1	  270	  

	   	   	  Verkningsgrad	   0,775	   0,775	  
Energi	  NG	  per	  MWh	  lagrad	  tryckluft	  
(MWh/MWh)	   1,17	   1,17	  

Andel	  NG	  jämfört	  med	  traditionell	  gastrubin	   0,333	   0,333	  
Energi	  NG	  per	  MWh	  gasturbin	  
(MWh/MWh)	   3,50	   3,50	  

Pris	  naturgas	  2014,	  I3	  (öre/kWh)	   43	   43	  
Maxlagring	  (MWh)	   357	   500	  
Maxurladdning	  (MWh/h)	   286	   2	  
Maxladdning	  (MWh/h)	   107	   2	  
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Tabell 7: Översiktligt utfall från modellen för pumpkraft, scenarion 3, 4 och 5 

Modell	  pumpkraft	   Liten	   Normal	   Stor	  
Kostnadsbesparing	  naturgas	  (SEK)	   965	  000	   500	  000	   290	  000	  
Energiarbitrage	  (SEK)	   547	  000	   347	  000	   4	  780	  000	  
Resultat	  (SEK)	   1	  510	  000	   847	  000	   5	  070	  000	  
Anläggningskostnad	  (SEK)	   27	  500	  000	   110	  000	  000	   5	  500	  000	  000	  
Återbetalningstid	  (År)	   18	   130	   1086	  

	   	   	   	  Total	  lagrad	  vindkraftsel	  (MWh)	   4	  020	   15	  500	   118	  000	  
Justerad	  differens	  naturgasförbrukning	  (MWh)	   350	   1	  160	   675	  

	   	   	   	  Verkningsgrad	   0,75	   0,75	   0,75	  
Maxlagring	  (MWh)	   500	   1500	   25000	  
Maxurladdning	  (MWh/h)	   5	   20	   1000	  
Maxladdning	  (MWh/h)	   5	   20	   1000	  
Energi	  NG	  per	  MWh	  gasturbin	  (MWh/MWh)	   3,50	   3,50	   3,50	  
Pris	  naturgas	  2014,	  I3	  (öre/kWh)	   43	   43	   43	  
	  

Scenariona	  som	  resultaten	  hänvisar	  till	  har	  numrerats	  enligt	  tabell	  8.	  

Tabell 8: Beskrivning av scenarion i modellen 

Nummer	   Scenario	   Maximal	  lagring	  (MWh)	  

1	   Tryckluftslagring	  med	  användning	  av	  
naturgas	  	  

357	  

2	   Tryckluftslagring	  med	  endast	  luft	   500	  

3	   Litet	  pumpkraftverk	   500	  

4	   Medelstort	  pumpkraftverk	   1	  500	  

5	   Stort	  pumpkraftverk	   25	  000	  

	  

Resultaten	  från	  den	  uppställda	  modellen	  visar	  att	  den	  stora	  
tryckluftslagringsanläggningen	  returnerar	  ett	  negativt	  årligt	  resultat	  medan	  övriga	  har	  
positiva	  resultat.	  Det	  kan	  även	  ses	  att	  lagringen	  av	  energi	  från	  vindkraft	  leder	  till	  att	  
mängden	  energi	  som	  genereras	  från	  gasturbin/dieselturbiner	  minskar	  och	  därmed	  
konsumtionen	  av	  naturgas	  minskar.	  
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Figur	  10:	  Besparing	  av	  naturgas	  som	  sker	  i	  gasturbin	  

Resultatet	  från	  modellen	  som	  presenteras	  i	  figur	  10	  visar	  att	  samtliga	  varianter	  av	  
energilagring	  gör	  att	  elproduktionen	  från	  gasturbiner	  kan	  minskas	  och	  därmed	  även	  
förbränningen	  av	  naturgas.	  Däremot	  tillkommer	  i	  scenario	  1	  den	  förbrukning	  av	  
naturgas	  som	  sker	  i	  tryckluftslagret,	  vilket	  innebär	  en	  större	  total	  förbrukning	  av	  
naturgas	  än	  innan.	  Elproduktionen	  från	  gaseldade	  kraftverk	  minskade	  med	  8	  procent	  för	  
tryckluftslager	  med	  luft	  och	  7	  procent	  för	  pumplagringen	  med	  normal	  storlek,	  vilket	  var	  
mer	  än	  övriga	  procentuellt	  sett.	  Det	  visar	  att	  vindkraften	  kan	  användas	  i	  större	  
utsträckning	  och	  ersätta	  elproduktion	  som	  är	  dyr	  och	  har	  stora	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  
i	  förhållande	  till	  vindkraft.	  Effekten	  blir	  att	  vindkraften	  till	  viss	  del	  reglerar	  sig	  själv	  och	  
den	  intermittens	  som	  vindkraft	  innebär	  kan	  motverkas,	  påverkan	  på	  mängden	  el	  som	  
produceras	  i	  gaseldade	  kraftverk	  är	  dock	  liten.	  

	  
Figur	  11:	  Utfall	  lagrad	  vindkraft	  
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Figur	  11	  visar	  hur	  mycket	  energin	  som	  lagras	  totalt	  under	  året.	  I	  figuren	  syns	  att	  
samtliga	  lagringsteknologier	  lagrar	  energi	  från	  vindkraft	  men	  att	  mängden	  som	  lagras	  
korrelerar	  med	  volymen	  tillgänglig	  lagring.	  Detta	  visar	  på	  att	  de	  olika	  installationerna	  i	  
modellen	  utnyttjar	  sin	  lagringskapacitet	  väl	  för	  att	  lagra	  el	  från	  vindkraft	  när	  detta	  är	  
möjligt.	  	  

Modellen	  är	  utformad	  på	  så	  sätt	  att	  energi	  lagras	  då	  övriga	  energikällor,	  exklusive	  
gasturbiner,	  producerar	  ett	  överskott	  i	  förhållande	  till	  efterfrågan	  i	  elhandelsområde	  4.	  I	  
praktiken	  innebär	  det	  att	  det	  är	  vindkraft	  som	  lagras	  då	  övriga	  energislag	  styrs	  för	  att	  
producera	  den	  efterfrågade	  mängden.	  Lagringen	  sker	  för	  att	  vid	  senare	  tillfälle	  använda	  
energin	  då	  underskott	  på	  vindkraft	  råder	  i	  elhandelsområde	  4.	  

Jämfört	  med	  den	  totala	  elproduktionen	  vindkraft	  2014	  i	  SE4	  på	  3	  490	  GWh	  så	  uppgick	  
lagringen	  från	  tryckluftslagring	  med	  naturgas	  (1)	  till	  0,6	  procent	  och	  för	  pumplagring	  
normal	  (4)	  samt	  stor	  (5)	  var	  motsvarande	  siffra	  0,4	  samt	  3,4	  procent	  av	  den	  totala	  
mängden	  vindkraft.	  Den	  procentuella	  ökningen	  i	  relation	  till	  vindkraften	  är	  därmed	  inte	  
så	  stor.	  Jämförs	  resultatet	  med	  produktionen	  från	  gas-‐	  och	  dieselturbiner	  fås	  att	  för	  (1)	  
så	  motsvarar	  lagringen	  4,4	  gånger	  den	  elektricitet	  som	  dessa	  producerar	  under	  ett	  år	  
och	  för	  (4)	  och	  (5)	  är	  motsvarande	  siffra	  3,3	  samt	  25	  gånger	  gasturbin/Diesel	  
produktionen	  under	  ett	  år.	  Lagringen	  har	  därmed	  en	  liten	  påverkan	  på	  den	  
övergripande	  energimixen	  där	  en	  stor	  mängd	  redan	  består	  av	  vindkraft.	  Dock	  fås	  med	  
lagringen	  potential	  att	  täcka	  hela	  det	  energibehov	  som	  elproduktionen	  från	  icke-‐
förnybara	  energikällor	  står	  för,	  vilket	  innebär	  att	  behovet	  av	  diesel-‐	  och	  gaskraftverken	  
försvinner	  i	  södra	  Sverige.	  

	  
Figur	  12:	  Fördelning	  mellan	  vindkraft	  och	  övriga	  energi	  i	  SE4	  

I	  figur	  12	  visas	  hur	  fördelningen	  mellan	  vindkraft	  och	  övriga	  energislag	  såg	  ut	  i	  SE4	  år	  
2014.	  I	  hela	  procenttal	  är	  tillskottet	  av	  den	  lagrade	  energin	  för	  litet	  för	  att	  ha	  en	  
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påverkan	  på	  denna	  fördelning	  för	  4	  av	  5	  fall.	  Det	  enda	  fallet	  som	  påverkar	  denna	  
fördelning	  är	  med	  pumplagring	  med	  stor	  lagringskapacitet	  (5),	  då	  ser	  fördelningen	  ut	  
som	  i	  figur	  13.	  

	  
Figur	  13:	  Fördelningen	  mellan	  vindkraft	  och	  övrig	  energi	  i	  SE4	  när	  

energilagring	  tillämpas	  

Resultatet	  från	  figur	  13	  visar	  att	  trots	  att	  energilagringen	  tillämpas	  och	  medför	  att	  
användningen	  av	  energi	  från	  gasturbiner	  minskar	  har	  det	  en	  marginell	  påverkan	  på	  den	  
övergripande	  energimixen	  i	  SE4.	  Detta	  pga.	  att	  gasturbinerna	  redan	  innan	  
energilagringen	  bidrog	  med	  en	  sådan	  liten	  del	  till	  elproduktionen	  vilket	  gör	  att	  trots	  att	  
påverkan	  på	  gasturbinsproduktionen	  i	  förhållande	  till	  dess	  storlek	  är	  stor	  så	  är	  det	  en	  
liten	  påverkan	  totalt.	  	  

	  
Figur	  14:	  Utfall	  från	  modellen	  för	  årligt	  resultat	  och	  energiarbitrage	  per	  år.	  
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Figur	  14	  visar	  resultatet	  och	  energiarbitraget	  per	  år	  för	  de	  olika	  lagringsteknologierna.	  
Energiarbitraget	  är	  den	  vinst	  som	  kan	  räknas	  hem	  genom	  att	  lagring	  av	  energi	  från	  
vindkraften	  sker	  när	  elen	  är	  billig	  och	  att	  den	  sedan	  laddas	  ut	  ur	  lagringen	  och	  in	  i	  nätet	  
när	  elpriset	  är	  högt.	  Detta	  leder	  till	  ökad	  intjäning	  per	  kWh	  som	  produceras	  från	  
vindkraften	  och	  därmed	  bra	  lönsamhet	  generellt	  för	  detta	  energislag.	  Resultat	  
lagringsteknologi	  i	  figur	  14	  tar	  hänsyn	  till	  både	  intjäningen	  från	  energiarbitrage	  och	  den	  
kostnadsbesparing	  som	  sker	  genom	  att	  förbrukningen	  av	  naturgas	  ändras	  då	  
gasturbinernas	  produktion	  kan	  minskas,	  samtidigt	  drivs	  det	  stora	  tryckluftslagret	  (1)	  
delvis	  av	  naturgas,	  vilket	  påverkar	  resultatet.	  Anledningen	  till	  det	  negativa	  
energiarbitraget	  för	  (1)	  är	  att	  naturgasen	  som	  används	  vid	  urladdning	  av	  energin	  gör	  att	  
kostnaden	  för	  produktionen	  av	  den	  här	  lagrade	  energin	  blir	  högre	  än	  elpriset	  den	  
timmen	  och	  därmed	  påverkar	  resultatet	  totalt.	  Den	  mängd	  naturgas	  som	  krävs	  i	  
gaseldade	  kraftverket	  kopplat	  till	  tryckluftslagret	  är	  alltså	  större	  än	  den	  mängd	  som	  
sparas	  in	  på	  annat	  håll.	  	  

I	  fallet	  (2)	  är	  energiarbitraget	  -‐23	  500,	  vilket	  innebär	  att	  elen	  säljs	  till	  ett	  lägre	  pris	  än	  
det	  tillfälle	  då	  den	  lagrades,	  men	  att	  besparingarna	  i	  naturgas	  gör	  att	  resultatet	  ändå	  blir	  
positivt.	  Detta	  beror	  på	  att	  modellen	  inte	  är	  optimerad	  för	  att	  sälja	  elen	  då	  priset	  är	  som	  
högst	  utan	  när	  det	  finns	  ett	  underskott	  i	  SE4	  och	  därmed	  ett	  behov	  av	  att	  använda	  lagrad	  
energi.	  Dessa	  tillfällen	  sammanfaller	  ofta	  med	  perioder	  i	  av	  hög	  elkonsumtion	  där	  
elpriset	  ofta	  når	  sitt	  maximum	  under	  dagen,	  men	  korrelationen	  stämmer	  inte	  alltid	  
överens.	  Detta	  innebär	  att	  för	  att	  öka	  intjäningen	  behöver	  styrningen	  av	  systemet	  
anpassas	  för	  att	  öka	  intäkterna	  från	  lagringen.	  Då	  energiarbitraget	  är	  nära	  nollpunkten	  
bör	  endast	  mindre	  modifieringar	  av	  styrningen	  kunna	  leda	  till	  att	  energiarbitraget	  blir	  
positivt.	  	  

För	  de	  övriga	  fallen,	  pumplagringen,	  ses	  att	  dessa	  leder	  till	  både	  positivt	  resultat	  och	  
positivt	  energiarbitrage.	  Både	  besparingar	  i	  kostnader	  för	  naturgas	  och	  energiarbitrage	  
gör	  därmed	  att	  dessa	  lagringsteknologier	  är	  över	  nollpunkten	  och	  att	  större	  kraftverk	  
ger	  större	  vinst.	  

Tabell 9:Återbetalningstid för olika lagringsteknologier 

Scenario	   	  1	   2	   3	   4	   5	  

Återbetalningstid	  (år)	   -‐	   1980	   18	   129	   888	  

I	  tabell	  8	  syns	  en	  sammanställning	  av	  återbetalningstiderna	  för	  de	  olika	  varianterna	  som	  
ingår	  i	  modellen.	  Resultatet	  visar	  att	  samtliga	  anläggningar	  är	  väldigt	  dyra	  i	  förhållande	  
till	  vinsten	  per	  år	  som	  kan	  fås	  från	  kraftverken.	  Detta	  resulterar	  i	  att	  tiden	  det	  tar	  för	  
investeringen	  att	  betala	  av	  sig	  är	  väldigt	  lång.	  Av	  dessa	  exempel	  blir	  det	  därmed	  endast	  
scenariot	  med	  liten	  pumpkraft	  som	  blir	  aktuell	  då	  avbetalningstiden	  är	  18	  år	  och	  den	  
förväntade	  livstiden	  för	  en	  anläggning	  av	  denna	  typ	  är	  50	  år	  (Zach	  m.fl.,	  2012).	  
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6.5 Känslighetsanalys	  

I	  modellen	  som	  används	  för	  att	  undersöka	  möjligheterna	  till	  lagring	  i	  energisystemet	  
ingår	  en	  mängd	  parametrar	  och	  formler.	  Värdena	  till	  dessa	  har	  inhämtats	  genom	  
inhämtning	  av	  information	  från	  studier	  som	  tidigare	  har	  gjorts	  i	  de	  berörda	  
ämnesområdena.	  All	  insamlad	  data	  har	  ett	  visst	  mått	  av	  osäkerhet	  och	  i	  detta	  fall	  kan	  det	  
bero	  på	  olika	  faktorer.	  En	  känslighetsanalys	  av	  indata	  till	  modellen	  är	  därmed	  viktig	  för	  
att	  kunna	  avgöra	  hur	  resultatet	  påverkas	  av	  variationer	  i	  indata.	  	  

Vissa	  parametrar	  är	  mer	  centrala	  i	  modellen	  än	  övriga.	  Till	  sådana	  variabler	  hör	  elpriset	  
och	  priset	  på	  naturgas	  som	  är	  avgörande	  för	  om	  lagringen	  blir	  lönsam.	  Därmed	  är	  de	  
lämpliga	  att	  utföra	  känslighetsanalyser	  på.	  Verkningsgraden	  för	  de	  olika	  
lagringsteknologierna	  är	  även	  ett	  centralt	  antagande	  och	  en	  siffra	  som	  kan	  komma	  att	  
ändras	  i	  framtiden.	  Därmed	  är	  känslighetsanalysen	  intressant	  för	  att	  kunna	  analysera	  
framtida	  potential	  i	  metoden.	  

6.5.1 Elpris	  

	  
Figur	  15:	  Känslighetsanalys	  av	  årligt	  resultat	  vid	  variation	  i	  elpris	  

I	  figur	  15	  ses	  utfallet	  från	  känslighetsanalysen	  då	  elpriset	  ändras	  med	  ±20	  %	  jämfört	  
med	  elpriset	  idag.	  Här	  syns	  alltså	  hur	  lönsamheten	  för	  dessa	  olika	  lagringsteknologier	  
påverkas	  om	  elpriset	  i	  framtiden	  förändras.	  Historisk	  så	  var	  elpriset	  väldigt	  lågt	  2014	  
och	  har	  halverats	  jämfört	  med	  2010	  (SVT,	  2014).	  Vissa	  månader	  var	  effekten	  inte	  lika	  
stor	  utan	  minskningen	  jämfört	  med	  2010	  var	  exempelvis	  endast	  17	  procent	  i	  elområde	  4	  
i	  maj	  (Vattenfall,	  2014a).	  Med	  hänvisning	  till	  denna	  fluktuation	  har	  vi	  därmed	  valt	  att	  
variera	  elpriset	  med	  20	  procent	  upp	  och	  ned.	  	  Då	  elpriset	  redan	  har	  sjunkit	  markant	  till	  
följd	  av	  ökningen	  av	  vindkraft	  i	  systemet	  framstår	  basscenariot	  som	  mest	  sannolikt	  men	  
förändringar	  i	  marknaden	  kan	  inte	  uteslutas.	  

I	  figuren	  ses	  att	  denna	  prisförändring	  har	  effekt	  på	  lönsamheten	  i	  modellen,	  där	  ett	  
högre	  elpris	  ökar	  lönsamheten	  i	  de	  kraftverk	  som	  har	  ett	  positivt	  resultat.	  I	  fall	  3	  blev	  
effekten	  av	  elprisökningen	  med	  20	  procent,	  en	  ökning	  i	  resultatet	  på	  13	  procent,	  i	  fall	  4,	  

-‐15,000,000	  

-‐10,000,000	  

-‐5,000,000	  

0	  

5,000,000	  

10,000,000	  

1	   2	   3	   4	   5	  SEK	  

Energilagringsteknologi	  

Känslighetsanalys	  elpris	  årligt	  resultat	  

elpris	  +20%	  

scenario	  bas	  

elpris	  -‐20	  %	  



	  

36	  
	  

8	  procent	  och	  i	  fall	  5,	  19	  procent.	  Den	  här	  effekten	  förstärker	  alltså	  de	  mönster	  som	  
redan	  finns	  där	  de	  lönsamma	  blir	  lönsammare	  och	  att	  skillnaderna	  mellan	  dem	  ökar.	  
Detta	  är	  förklarligt	  då	  påverkan	  blir	  större	  ju	  mer	  energi	  som	  produceras	  med	  de	  olika	  
teknologierna.	  	  

Att	  det	  blir	  en	  nästintill	  obefintlig	  förändring	  i	  fall	  1	  och	  2	  beror	  på	  att	  huvuddelen	  av	  
resultatet	  med	  dessa	  metoder	  beror	  på	  konsumtionen	  av	  naturgas	  i	  kraftverket	  eller	  
besparingar	  i	  konsumtionen	  av	  naturgas	  i	  övriga	  energisystemet.	  

6.5.2 Pris	  naturgas	  

	  
Figur	  16:	  Känslighet	  av	  resultatet	  vid	  variation	  i	  priset	  på	  naturgas	  

I	  figur	  16	  visas	  hur	  olika	  scenarion	  vi	  har	  för	  priset	  på	  naturgas	  påverkar	  resultatet	  för	  
de	  olika	  lagringsteknologierna.	  Priset	  på	  naturgas	  har	  över	  tiden	  svängt	  en	  del	  och	  så	  
sent	  som	  2011	  var	  priset	  16	  procent	  högre	  än	  vad	  det	  var	  2014	  (SCB,	  2015).	  Det	  
övergripande	  resultatet	  som	  kan	  ses	  är	  att	  om	  priset	  på	  naturgas	  ökar,	  ökar	  det	  positiva	  
resultatet	  och	  därmed	  incitamentet	  för	  dessa	  teknologier	  för	  lagring	  av	  energi.	  Det	  beror	  
helt	  enkelt	  på	  att	  lagringen	  av	  vindenergi	  leder	  till	  en	  minskning	  av	  mängden	  el	  som	  
produceras	  med	  gaseldade	  kraftverk	  och	  därmed	  minskar	  gaskonsumtionen.	  Mängden	  
naturgas	  som	  sparas	  ändras	  inte	  i	  denna	  känslighetsanalys	  men	  värdet	  av	  den	  ökar	  då	  
priset	  ökar.	  	  

För	  de	  enskilda	  fallen	  kan	  ses	  att	  det	  fall	  där	  resultatet	  ökar	  mest	  är	  tryckluftslagret	  där	  
påverkan	  på	  resultatet	  blir	  ca	  20	  procent,	  i	  övriga	  fall	  blir	  effekten	  inte	  lika	  stor,	  fall	  1:	  7	  
%,	  fall	  2:	  12	  %	  och	  fall	  3:	  1	  %.	  Att	  det	  blir	  sådan	  stor	  spridning	  i	  påverkan	  beror	  på	  att	  
kraftverken	  inte	  drivs	  på	  det	  mest	  optimala	  sättet	  för	  att	  skapa	  vinst,	  därmed	  slår	  
prisökningen	  eller	  minskningen	  olika	  då	  det	  kan	  hända	  att	  stora	  mängder	  energi	  laddas	  
ur	  timmar	  då	  elpriset	  är	  lågt	  och	  tvärtom.	  Att	  det	  är	  elpriset	  som	  slår	  igenom	  beror	  på	  
att	  priset	  på	  naturgas	  har	  angivits	  som	  ett	  medelvärde	  för	  hela	  2014.	  	  
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Den	  effekten	  gäller	  för	  alla	  fall	  förutom	  fall	  1	  där	  tryckluftslagret	  drivs	  till	  viss	  del	  av	  
naturgas.	  Då	  ökar	  driftkostnaderna	  när	  priset	  på	  naturgas	  ökar	  varpå	  det	  redan	  negativa	  
resultatet	  blir	  ännu	  mer	  negativt.	  	  

6.5.3 Verkningsgrad	  

	  
Figur	  17:	  Känslighetsanalys	  av	  resultatet	  då	  verkningsgraden	  varieras	  

Figur	  17	  visar	  hur	  verkningsgraden	  för	  de	  olika	  teknologierna	  slår	  mot	  resultatet	  för	  de	  
olika	  metoderna	  som	  används	  för	  lagring	  av	  energi	  i	  modellen.	  Resultatet	  visar	  att	  då	  
verkningsgraden	  ökar	  så	  blir	  extremerna	  i	  resultaten	  större	  i,	  vilket	  innebär	  att	  de	  
positiva	  resultaten	  blir	  ännu	  högre	  och	  de	  negativa	  resultaten	  blir	  ännu	  lägre.	  Att	  
resultaten	  blir	  mer	  negativa	  beror	  i	  det	  här	  fallet	  på	  att	  energiarbitraget	  för	  
tryckluftslagret	  (1)	  är	  negativt.	  Om	  samma	  laddning	  in	  i	  lagringen	  då	  resulterar	  i	  mer	  
energi	  ut,	  högre	  verkningsgrad,	  så	  säljs	  mer	  vid	  fel	  tillfälle	  och	  resultatet	  försämras	  samt	  
mer	  naturgas	  förbrukas.	  I	  övriga	  fall	  resulterar	  samma	  effekt	  i	  att	  mer	  energi	  kan	  lagras	  
och	  sedan	  matas	  ut	  i	  nätet	  när	  elpriset	  är	  högre	  och	  därmed	  ökar	  vinsterna.	  För	  fall	  1-‐4	  
ses	  att	  denna	  påverkan	  är	  marginell	  (<0,1	  %	  -‐	  0,3	  %)	  medan	  för	  fall	  5	  är	  påverkan	  på	  22	  
procent.	  	  

I	  fallet	  med	  ökningen	  på	  22	  procent	  så	  kan	  den	  igen	  härledas	  till	  att	  den	  stora	  
pumplagringen	  har	  så	  pass	  stor	  kapacitet	  att	  den,	  de	  timmar	  det	  finns	  behov,	  kan	  ladda	  
ur	  stora	  mängder	  energi.	  Det	  resulterar	  i	  att	  den	  producerar	  mycket	  mer	  energi	  än	  
övriga	  kraftverk	  och	  därmed	  får	  verkningsgraden	  större	  utslag	  även	  procentuellt.	  	  	  

6.6 Diskussion	  

Det	  undersökande	  arbetet	  och	  litteraturen	  som	  finns	  gällande	  vindkraftens	  nuvarande	  
roll	  i	  Sverige	  visar	  på	  att	  den	  framtida	  utvecklingen	  kan	  innebära	  att	  reglerkapaciteten	  i	  
landet	  är	  i	  behov	  av	  att	  byggas	  ut.	  Utbyggnaden	  är	  direkt	  nödvändig	  för	  att	  hantera	  den	  
ökande	  andelen	  intermittent	  förnybar	  elproduktion	  i	  elsystemet,	  där	  vindkraften	  är	  den	  
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energikälla	  som	  står	  för	  den	  största	  delen.	  I	  denna	  studie	  har	  fokus	  riktats	  mot	  
energilagring	  och	  dess	  möjligheter	  att	  bidra	  till	  en	  lösning	  på	  problemet.	  Avsmalning	  av	  
ämnet	  har	  genomförts	  genom	  att	  endast	  behandla	  de	  två	  teknologier	  som	  i	  dagsläget	  
anses	  ekonomiskt	  rimliga	  för	  storskalig	  användning,	  pumpkraft	  och	  tryckluftslagring.	  
Bägge	  teknologier	  har	  visat	  sig	  vara	  applicerbara	  i	  energisystemet	  rent	  tekniskt	  med	  
anläggningar	  runt	  om	  i	  världen,	  men	  pumpkraften	  är	  en	  mer	  accepterad	  teknologi	  med	  
flertalet	  anläggningar	  i	  bruk	  jämfört	  med	  de	  två	  anläggningar	  som	  i	  dagsläget	  finns	  för	  
tryckluftslagring.	  Både	  pumpkraft	  och	  tryckluftslagring	  är	  dyra	  att	  bygga,	  vilket	  medför	  
att	  krav	  ställs	  på	  ett	  över	  tid	  högt	  elpris	  alternativt	  subventioner	  för	  att	  anläggningarna	  
ska	  betala	  av	  sig	  inom	  rimlig	  tid.	  

6.6.1 Vindkraft	  

Vindkraften	  har	  under	  2000-‐talet	  setts	  som	  den	  viktigaste	  förnybara	  energikällan	  i	  det	  
svenska	  arbetet	  mot	  att	  uppnå	  satta	  klimatmål	  samt	  täcka	  den	  efterfrågan	  på	  el	  som	  
finns	  från	  konsumenterna.	  Förutsättningarna	  för	  teknologins	  utbyggnad	  har	  
konstaterats	  vara	  bra	  i	  landet	  eftersom	  stora	  geografiska	  områden	  är	  möjliga	  för	  
tillbyggnad,	  vindförhållandena	  är	  goda	  samt	  att	  tillgången	  på	  reglerkraft	  varit	  god.	  
Under	  2013	  passerades	  dock	  den	  gräns	  på	  10	  TWh	  årsproduktion	  elektricitet	  från	  
vindkraft	  som	  av	  Kungliga	  Vetenskapsakademien	  anses	  vara	  den	  maximala	  delen	  av	  
elproduktionen	  som	  vindkraften	  kan	  utgöra	  utan	  att	  den	  fortsatta	  utbyggnaden	  ses	  som	  
problematisk	  för	  transmission	  och	  reglering	  i	  elsystemet	  (Statens	  energimyndighet,	  
2014b).	  För	  att	  hantera	  det	  uppkomna	  problemet	  krävs	  en	  utbyggnad	  av	  reglerkraften	  
som	  anses	  rimlig	  att	  genomföra	  med	  utbyggnad	  av	  vattenkraften,	  då	  den	  anses	  vara	  det	  
lämpligaste	  kraftslaget	  för	  detta	  (Kungliga	  Vetenskapsakademien,	  2009).	  Dock	  möter	  
ytterligare	  nybyggnad	  av	  vattenkraft	  på	  hinder	  i	  form	  av	  mark-‐	  och	  miljölagar,	  vilket	  
medför	  att	  huvudfokus	  i	  landet	  bör	  vara	  att	  bygga	  om	  existerande	  dammar	  och	  
vattenkraftverk	  för	  minsta	  möjliga	  miljöpåverkan.	  

6.6.2 Tryckluftslagring	  

Greenblatt	  m.fl.	  (2006)	  konstaterade	  att	  ett	  system	  med	  en	  vindpark	  och	  lagring	  av	  
tryckluft	  var	  ett	  konkurrenskraftigt	  koncept	  i	  förhållande	  till	  vindkraft	  kombinerat	  med	  
gas	  eller	  kol	  alternativt	  enbart	  gas	  då	  hänsyn	  togs	  till	  avgifter	  för	  utsläpp	  av	  
växthusgaser.	  Tillämpningen	  av	  tryckluftslagring	  eller	  pumpkraft,	  som	  har	  liknande	  
egenskaper,	  bör	  i	  denna	  kontext	  ses	  som	  bra	  alternativ.	  Vänds	  blicken	  istället	  till	  
Sveriges	  energisystem	  och	  den	  energimix	  som	  finns	  här	  så	  är	  resultatet	  inte	  lika	  bra	  i	  
förhållande	  till	  alternativa	  lösningar.	  Detta	  då	  Sverige	  har	  en	  hög	  andel	  förnybar	  energi	  
och	  liten	  andel	  kol-‐	  och	  gaseldade	  kraftverk.	  Som	  resultaten	  har	  visat	  innebär	  detta	  att	  
inverkan	  som	  energilagringen	  har	  på	  andelen	  vindkraft	  i	  SE4	  är	  marginell	  och	  att	  det	  vid	  
tillämpning	  av	  tryckluftslagring	  där	  naturgas	  ingår	  ökar	  förbrukningen	  av	  naturgas	  i	  
elhandelsområdet.	  Den	  ökande	  naturgaskonsumtionen	  bör	  tas	  hänsyn	  till	  inför	  eventuell	  
implementering	  av	  teknologin.	  Provanläggningar	  för	  tryckluftslagring	  utan	  användning	  
av	  naturgas	  existerar	  (DOE,	  2013),	  men	  ingen	  fullskalig	  kommersiell	  anläggning	  har	  
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ännu	  tagits	  i	  drift.	  Blir	  denna	  teknologi	  mogen	  för	  drift	  utan	  naturgas	  bör	  en	  
omvärdering	  göras.	  	  

Det	  ekonomiska	  utfallet	  för	  tryckluftslagring	  har	  inte	  heller	  visat	  sig	  vara	  så	  bra	  där	  
varianten	  som	  använder	  naturgas	  gjorde	  förlust	  och	  varianten	  med	  luft	  hade	  så	  pass	  
svagt	  resultat	  att	  återbetalningstiden	  blev	  1984	  år	  vilket	  är	  orimligt	  lång	  tid.	  Mot	  
bakgrund	  av	  att	  elpriset	  är	  det	  som	  påverkar	  intäkterna	  till	  anläggning	  bör	  ett	  högre	  
elpris	  öka	  möjligheten	  för	  anläggningen	  att	  bli	  lönsam.	  Känslighetsanalysen	  av	  modellen	  
har	  dock	  visat	  att	  elpriset	  endast	  har	  en	  marginell	  påverkan.	  Anledningen	  till	  detta	  tros	  
vara	  att	  modellen	  inte	  är	  optimerad	  för	  att	  maximera	  den	  ekonomiska	  vinsten	  med	  
energilagringen.	  Det	  får	  som	  konsekvens	  att	  el	  lagras	  och	  laddas	  ur	  vid	  tillfällen	  då	  det	  
finns	  ett	  behov	  av	  elen	  men	  inte	  nödvändigtvis	  då	  elpriset	  är	  det	  mest	  gynnsamma.	  
Modellen	  tar	  inte	  heller	  hänsyn	  till	  systemet	  med	  elcertifikat	  som	  vidare	  bör	  gynna	  
energilagring.	  

6.6.3 Pumpkraft	  

Pumpkraften	  har	  visats	  vara	  en	  mogen	  teknologi	  med	  en	  lång	  livstid	  på	  över	  femtio	  år	  
(Zach	  m.fl.,	  2012).	  I	  Sverige	  existerar	  teknologin	  och	  används	  i	  pumpkraftverket	  
Kymmens	  kraftverk,	  men	  har	  ännu	  inte	  fått	  genomslag	  på	  nationell	  nivå	  eftersom	  det	  
ansetts	  olönsamt	  som	  i	  fallet	  med	  Juktans	  kraftverk.	  Teknologin	  har	  dock	  återvunnit	  
intresse	  eftersom	  vattenkraft	  behövs	  som	  reglering,	  vilket	  medfört	  att	  projekteringar	  
under	  senare	  år	  genomförts	  som	  exempelvis	  de	  i	  Glava	  och	  Mariestad.	  Eftersom	  
vattenkraftverk	  finns	  i	  mer	  än	  80	  procent	  av	  Sveriges	  alla	  vattendrag	  så	  är	  motståndet	  
mot	  ytterligare	  tillbyggnad	  stort	  från	  miljöorganisationer	  som	  exempelvis	  Älvräddarna.	  
För	  att	  undvika	  detta	  problem	  fokuserar	  projekteringar	  på	  ombyggnad	  av	  redan	  
existerande	  dammar	  till	  pumpkraftverk,	  vilket	  medför	  att	  fokus	  istället	  hamnar	  på	  
lönsamheten	  samt	  att	  småskalig	  pumpkraft	  blir	  särskilt	  intressant	  eftersom	  majoriteten	  
av	  de	  dammar	  som	  finns	  i	  Sverige	  klassificeras	  som	  små.	  I	  denna	  studies	  modell	  
resulterade	  beräkningar	  i	  att	  småskalig	  pumpkraft	  har	  en	  återbetalningstid	  som	  
understiger	  livstiden	  för	  ett	  pumpkraftverk,	  18	  år	  jämfört	  med	  drygt	  50	  år.	  För	  
medelstor	  och	  stor	  skala	  på	  pumpkraftverket	  blir	  återbetalningstiden	  betydligt	  längre	  
än	  vad	  som	  motiverar	  en	  investering.	  Anledningen	  till	  detta	  tros	  till	  stor	  del	  vara	  att	  
modellen	  inte	  är	  optimerad	  för	  att	  maximera	  lönsamheten	  utan	  är	  optimerad	  för	  att	  
bidra	  med	  maximal	  mängd	  lagrad	  energi	  de	  timmar	  då	  sektor	  fyra	  har	  ett	  negativt	  netto	  
mellan	  produktion	  och	  förbrukning.	  Timmar	  med	  negativt	  nettovärde	  korrelerar	  inte	  
nödvändigtvis	  med	  timmar	  av	  högre	  elpris	  eftersom	  elpriset	  baseras	  på	  elproduktionen	  
för	  hela	  Nordpool.	  Import	  från	  andra	  sektorer	  kan	  därmed	  medföra	  ett	  lägre	  pris	  än	  vad	  
som	  hade	  varit	  fallet	  för	  en	  isolerad	  sektor.	  Modellens	  lämplighet	  bedöms	  därför	  
begränsad	  vad	  gäller	  slutsatser	  kring	  lönsamhet	  för	  pumpkraft	  i	  stor	  skala,	  men	  
resultatet	  överensstämmer	  trots	  modellens	  begränsningar	  med	  liknande	  resultat	  som	  
för	  andra	  studier	  på	  området.	  Foley	  m.fl.	  (2015)	  indikerar	  genom	  sin	  studie	  att	  
pumpkraft	  är	  olönsamt	  om	  inte	  alternativkostnader	  så	  som	  koldioxidkostnader	  och	  
bränslekostnader	  spelar	  en	  stor	  roll	  i	  beslutet.	  Vidare	  menar	  de	  att	  investeringar	  i	  
pumpkraft	  behöver	  motiveras	  med	  att	  behovet	  av	  reglerkapacitet	  är	  växande	  och	  kräver	  
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utbyggnad	  av	  just	  pumpkraft.	  För	  att	  pumpkraft	  ska	  få	  full	  genomslagskraft	  menar	  
författarna	  att	  styrmedel	  för	  elmarknaden	  behövs	  samt	  att	  kostnader	  för	  fossila	  
bränslen	  och	  koldioxid	  genomgår	  en	  dramatisk	  ökning	  under	  kommande	  decennium.	  

6.6.4 Elmarknaden	  

Som	  nämns	  tidigare	  i	  texten	  är	  Sverige	  sammankopplat	  i	  elhandelsområdet	  Nordpool	  
där	  sju	  nordiska	  länder	  är	  medlemmar	  (Nord	  Pool	  Spot,	  2015a).	  Detta	  gör	  att	  mellan	  
dessa	  länder	  kan	  el	  importeras	  och	  exporteras	  fritt,	  det	  är	  endast	  transmissionsnätet	  
som	  sätter	  gränserna.	  Överskott	  inom	  ett	  delområde	  inom	  detta	  system	  exporteras	  med	  
andra	  ord	  till	  ett	  annat	  område	  och	  balansering	  av	  konsumtion	  och	  produktion	  sker	  
inom	  hela	  området.	  I	  modellen	  över	  ett	  av	  dessa	  elhandelsområden,	  SE4	  som	  innefattar	  
den	  södra	  änden	  av	  Sverige,	  har	  vi	  gjort	  antagandet	  att	  ingen	  export	  eller	  import	  sker	  ut	  
eller	  in	  i	  detta	  elhandelsområde.	  Som	  nämnts	  tidigare	  har	  det	  gjorts	  för	  att	  kunna	  
uppskatta	  hur	  stort	  överskott	  som	  genereras	  och	  kan	  användas	  för	  energilagring.	  Denna	  
avgränsning	  är	  därmed	  avgörande	  för	  att	  modellen	  ska	  gå	  att	  tillämpa.	  Det	  innebär	  dock	  
även	  att	  resultaten	  från	  implementering	  av	  energilagring	  i	  verkligheten	  kommer	  att	  
skilja	  sig	  från	  de	  resultat	  som	  modellen	  har	  returnerat.	  Enligt	  Haas	  m.fl.	  (2013)	  leder	  
ökad	  produktion	  från	  vindkraft	  till	  mer	  varierande	  produktion	  och	  därmed	  potential	  till	  
överskott	  som	  i	  SE4,	  men	  i	  exempelvis	  andra	  sektorer	  i	  Sverige	  där	  det	  finns	  mer	  
reglerbar	  kraft	  som	  vattenkraft	  och	  kärnkraft	  bör	  dessa	  energislag	  bidra	  till	  motsatt	  
effekt.	  Därmed	  finns	  det	  en	  risk	  att	  överskottet	  blir	  mindre	  än	  i	  modellen	  och	  därmed	  
blir	  det	  mindre	  volymer	  i	  lagringsanläggningarna	  och	  investeringarna	  kommer	  att	  bli	  
mindre	  lönsamma.	  Import	  och	  exportmöjligheterna	  mellan	  sektorerna	  bidrar	  vidare	  till	  
detta	  samt	  en	  utjämning	  av	  elpriset,	  vilket	  minskar	  arbitragemöjligheterna.	  

7 Slutsatser	  och	  framtida	  arbete	  

Nedan	   presenteras	   slutsatserna	   från	   arbetet	   samt	   ett	   förslag	   på	   genomförande	   och	  
fokusområden	  för	  framtida	  studier	  i	  ämnet.	  

7.1 Slutsatser	  

Från	  resultatet	  som	  har	  presenterats	  i	  den	  här	  rapporten	  kan	  konstateras	  att	  de	  i	  
dagsläget	  möjliga	  teknologierna	  för	  energilagring	  i	  större	  skala	  i	  Sverige	  är	  
tryckluftslagring	  och	  pumpkraft.	  Tidigare	  studier	  har	  visat	  att	  tryckluft	  kan	  vara	  
önskvärt	  då	  andra	  alternativ	  för	  energimixen	  innebär	  icke-‐miljövänliga	  lösningar	  som	  
för	  med	  sig	  större	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  samt	  avgifter	  för	  dessa	  utsläpp.	  Men	  för	  
tillämpning	  i	  Sverige	  är	  metoden	  inte	  försvarbar	  då	  tryckluftslagring	  ökar	  användningen	  
av	  naturgas.	  Med	  tryckluftslagring	  utan	  naturgas	  finns	  en	  större	  miljömässig	  fördel,	  men	  
påverkan	  är	  trots	  detta	  marginell	  sett	  till	  hela	  energisystemet	  och	  investeringen	  är	  inte	  
ekonomiskt	  försvarbar.	  

Pumplagringen	  är	  en	  mer	  beprövad	  teknologi	  och	  kan	  i	  Sverige	  tillämpas	  genom	  
utbyggnad	  av	  befintliga	  dammar	  för	  att	  därmed	  orsaka	  så	  liten	  miljöpåverkan	  som	  
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möjligt.	  Pumpkraft	  har	  dessutom	  visat	  sig	  vara	  lönsam	  i	  modellen,	  vilket	  är	  utan	  att	  
ekonomiska	  styrmedel	  för	  ökad	  mängd	  förnybar	  energi	  har	  tagits	  med.	  Pumpkraft	  anses	  
därmed	  vara	  den	  teknologi	  som	  bör	  tillämpas	  för	  energilagring	  i	  Sverige,	  förutsatt	  att	  
ekonomiska	  styrmedel	  implementeras	  på	  marknaden.	  Genomförs	  inte	  detta	  så	  saknas	  
lönsamhet	  för	  investeringar	  i	  bägge	  lagringsteknologier	  nämnda	  i	  denna	  studie.	  

7.2 Framtida	  arbete	  

Som	  nämns	  i	  metoddelen	  är	  modellen	  inte	  utformad	  för	  att	  optimera	  energiarbitraget	  
som	  kan	  fås	  från	  energilagringen,	  vilket	  innebär	  att	  den	  maximala	  möjliga	  vinsten	  inte	  
blir	  så	  hög	  som	  den	  skulle	  kunna	  bli.	  Studien	  har	  varit	  inriktad	  på	  den	  tekniska	  
möjligheten	  att	  använda	  energilagring,	  snarare	  än	  att	  optimera	  lönsamheten	  även	  om	  
denna	  parameter	  också	  belysts	  i	  resultatet.	  Av	  samma	  anledning	  har	  subventioner	  och	  
systemet	  för	  elcertifikat	  inte	  tagits	  med	  i	  studien,	  vilket	  även	  påverkar	  resultatet.	  Därför	  
föreslår	  vi	  att	  framtida	  studier	  bör	  titta	  på	  hur	  energilager	  kan	  styras	  för	  att	  även	  
optimera	  vinsten	  samt	  att	  elcertifikat	  och	  subventioner	  inkluderas.	  Framtida	  arbete	  bör	  
även	  se	  till	  hur	  stor	  potentialen	  för	  energilagring	  är	  då	  hela	  Nordpool	  modelleras,	  vilket	  
medför	  att	  hänsyn	  bör	  tas	  till	  den	  export/import	  som	  sker	  mellan	  elhandelsområden.	   	  
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9 Appendix	  

I	  appendix	  samlas	  det	  material	  som	  inte	  anses	  direkt	  nödvändigt	  för	  förståelsen	  av	  
studien,	  men	  som	  kan	  utnyttjas	  av	  läsaren	  för	  vidare	  studier	  eller	  för	  att	  gå	  in	  på	  djupet	  i	  
bakomliggande	  data.	  

9.1 Appendix	  A	  

Tabell	  10:	  Värde	  på	  ingående	  parameter	  i	  beräkningar	  för	  modellen	  

Benämning	   Tecken	   Värde	   Enhet	  

Energi	  naturgas	  per	  MWh	  lagrad	  
tryckluft	  

𝐸!" !"#$	   1,6761	   MWh/MWh	  

Pris	  NG	   𝛽!" 	   432	   Öre/kWh	  

Maximal	  lagringskapacitet	  för	  
tryckluftslager	  med	  naturgas	  

𝑀!,!"#	   3573	   MWh	  

Maximalt	  inflöde	  för	  tryckluftslager	  
med	  naturgas	  

𝑉!,!",!"#	   1074	   MWh/h	  

Maximalt	  utflöde	  för	  tryckluftslager	  
med	  naturgas	  

𝑉!,!",!"#	   2864	   MWh/h	  

Verkningsgrad	  tryckluftslager	   𝜂!, 𝜂!	   77,55	   %	  

Verkningsgrad	  pumpkraft	   𝜂!, 𝜂!𝜂!	   756	   %	  

Andel	  NG	  i	  tryckluftslager	  jämfört	  med	  
traditionell	  gasturbin	  

𝑎!" 	   337	   %	  

Energi	  NG	  per	  MWh	  gasturbin	   𝐸!" !"# 	   3,50288	   MWh/MWh	  

Maximal	  lagringskapacitet	  för	  
tryckluftslager	  med	  endast	  luft	  

𝑀!,!"#	   5009	   MWh	  

Maximalt	  inflöde	  för	  tryckluftslager	  
med	  endast	  luft	  

𝑉!,!",!"#	   29	   MWh/h	  

Maximalt	  utflöde	  för	  tryckluftslager	  
med	  endast	  luft	  

𝑉!,!",!"#	   210	   MWh/h	  

Maximal	  lagringskapacitet	  liten	  
pumpkraft	  

𝑀!,!"#	   50011	   MWh	  

Maximalt	  utflöde	  liten	  pumpkraft	   𝑉!,!",!"#	   512	   MWh	  

Maximalt	  inflöde	  liten	  pumpkraft	   𝑉!,!",!"#	   512	   MWh	  

Anläggningskostnad	  tryckluftslager	   𝑘1,𝐶𝐴𝐸𝑆,𝑘2,𝐶𝐴𝐸𝑆	   740313	   SEK/kWh	  

Anläggningskostnad	  stor	  pumpkraft	   𝐾5,𝑝𝑢𝑚𝑝	   5	  500	  000	  00014	   SEK	  
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Benämning	   Tecken	   Värde	   Enhet	  

Anläggningskostnad	  liten	  pumpkraft	  	   𝐾3,𝑝𝑢𝑚𝑝	   27	  500	  00015	   SEK	  

Anläggningskostnad	  mellan	  pumpkraft	   𝐾4,𝑝𝑢𝑚𝑝	   110	  000	  00015	   SEK	  

Maximalt	  utflöde	  stor	  pumpkraft	   𝑉!,!",!"#	   100016	   MWh/h	  

Maximalt	  inflöde	  stor	  pumpkraft	   𝑉!,!",!"#	   100016	   MWh/h	  

Maximal	  lagringskapacitet	  stor	  
pumpkraft	  

𝑀!,!"# 	   25	  00017	   MWh	  

Maximal	  lagringskapacitet	  normal	  
pumpkraft	  

𝑀!,!"#	   150018	   MWh	  

Maximalt	  utflöde	  normal	  pumpkraft	   𝑉!,!",!"#	   2018	   MWh/h	  

Maximalt	  normal	  mellan	  pumpkraft	   𝑉!,!",!"#	   2018	   MWh/h	  

	  
1	  Från	  parametern	  för	  energin	  från	  naturgas	  som	  behövs	  för	  en	  kilowattimme	  lagrad	  
tryckluft	  4200	  kJ/kWh	  (Greenblatt	  m.fl.,	  2007)	  omräknat	  till	  enheten	  MWh/MWh,	  
omvandlingsfaktor	  kJ-‐kWh:	  2,78	  *	  10-‐4.	  

2	  Genomsnittligt	  pris	  för	  förbrukarkategori	  I3	  år	  2014	  med	  årlig	  konsumtion	  inom	  
spannet	  3000-‐30	  000	  MWh	  (SCB,	  2015)	  

	  3	  Maximal	  lagring	  i	  Skallen,	  Sverige.	  Baserat	  på	  volym	  på	  50	  000	  m3,	  använder	  samma	  
volym	  för	  lagringen	  i	  modellen	  (Johansson	  m.fl.,	  2006).	  Från	  Greenblatt	  m.fl.	  (2007)	  fås	  
riktlinjen	  att	  0,14	  m3	  behövs	  för	  att	  lagra	  1	  kWh.	  

4	  Data	  för	  maximalt	  in-‐	  och	  utflöde	  ur	  LRC	  lagring	  (Johansson	  m.fl.,	  2006)	  och	  riktlinjen	  
att	  0,14	  m3	  behövs	  för	  att	  lagra	  1	  kWh	  (Greenblatt	  m.fl.,	  2007)	  

5	  Mittenvärdet	  i	  intervall	  på	  verkningsgrad	  tryckluftslagring	  från	  Lucas,	  Miller	  (2010)	  
6	  Åkerlund	  (2012)	  
7	  Utfall	  från	  produktion	  i	  tryckluftslager	  i	  Mcintosh,	  Alabama	  (Power	  South	  Energy	  
Cooperative,	  2014)	  
8	  Beräknat	  från	  1	  och	  7.	  
9	  Data	  från	  tryckluftslagret	  i	  Gaines,	  Texas	  (DOE	  Energy	  Storage	  Database,	  2013)	  
10	  Antaganden	  om	  samma	  maximala	  utflöde	  som	  inflöde	  från	  9	  
11	  Antagande	  om	  maxkapacitet	  i	  överkant	  i	  jämförelse	  med	  faktisk	  lagring	  för	  att	  inte	  ha	  
för	  stor	  inverkan	  på	  modellens	  utfall	  
12	  Antagande	  från	  EUs	  definition	  av	  småskaliga	  vattenkraftverk	  som	  är	  de	  med	  en	  effekt	  
under	  10	  MW	  (European	  Commission,	  2013)	  
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13	  Cavallo,	  Alfred	  (2006)	  
14	  Största	  pumpkraftverket	  i	  Tyskland	  (Nyteknik,	  2003)	  
15Antagande	  baserat	  på	  att	  kostnaden	  motsvarar	  procentuella	  effekten	  av	  kraftverken	  i	  
förhållande	  till	  14	  

16	  Baserat	  på	  det	  effekten	  i	  Tysklands	  största	  pumpkraftverk	  (Vattenfall,	  2003b)	  
17	  Antagande	  baserat	  på	  medeleffekten	  för	  de	  största	  vattenkraftverken	  i	  Sverige	  
18	  Antagande	  om	  uppskalning	  från	  småskalig	  vattenkraft	  

9.2 Appendix	  B	  

Tabell 11: Formler för beräkningar i modellen 

Parameter	   Symbol	   Ekvation	   Enhet	   Nummer	  

Maximal	  
lagringskapacitet2	   𝑀!,!"# 	  

𝑉!
𝑉!"#$ ! ∗ 1000

	   MWh	   1	  

Maximal	  
uppladdning2	   𝐸!,!"#,!""	  

𝑉!,!",!"#
𝑉!"#$ ! ∗ 1000

	   MWh	   2	  

Maximal	  
urladdning2	  

𝐸!,!"#,!" 	  
𝑉!,!",!"#

𝑉!"#$ ! ∗ 1000
	   MWh	   3	  

Energi	  NG	  per	  
MWh	  gasturbin	  

𝐸!" !"# 	   𝐸!" !"#$ ∗ 𝑎!" 	   MWh/MWh	   4	  

Energi	  naturgas1	   𝐸!",! 	   𝐺!"#,! ∗ 𝐸!" !"#	   MWh	   5	  

Kostnad	  NG1	   𝑘!",!	   𝐸!",! ∗ 𝛽!" ∗
1000
100

	   SEK	   6	  

Total	  
förbrukning1	  

𝐷!"!,!	   𝐷!"#$,! + 𝐷!"#$%,! + 𝐷!"#,!	   MWh	   7	  

Netto	  energi	  över-‐
/underskott1	  

𝑛!	  
𝐺!"#$%,! + 𝐺!"##$%,! +
𝐺!"#$,! +   𝐺!ä!"#,! +

𝐺!"#,! − 𝐷!"!,!	  	  
MWh	   8	  

Procentuella	  
transmissions-‐
förluster1	  

𝑠!"#$%,! 	  
𝑆!"!,!
𝐷!"!,!

 %	   9	  

Önskad	  lagring1,2	   𝑀!,ö!"#,!	   𝑛! ∗ 1 − 𝑠!"#$%,!  MWh	   10	  

Faktisk	  lagring1,2	   𝑀!,!"#$,!	   𝑀!,ö!"#,! ∗ 𝜂! MWh	   11	  

Önskad	  
produktion	  från	  

𝐺!,ö!"#,!	   𝑛! ∗ 1 + 𝑆!"!,!  MWh	   12	  
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Parameter	   Symbol	   Ekvation	   Enhet	   Nummer	  

lagring1,2	  

Total	  lagrad	  
energi1,2	  

𝑀!,!"!,!	  
𝑀!,!"#$,! +𝑀!,!"!,!!!

− 𝐺!,!"#$,! 
MWh	   13	  

NG-‐förbrukning	  
vid	  produktion1,2	  

𝐷!",!	   𝐺!,!"#$,! ∗ 𝐸!" !"#$ MWh	   14	  

Kostnad	  NG	  för	  
tryckluftslager1	  

𝑘!",!"#$,!	   𝐷!",! ∗ 𝛽!" ∗
1000
100

	   SEK	   15	  

Marknadspris	  för	  
sparad	  el1,2	  

𝑝!"#$,!	   𝛽!",! ∗ 𝑀!,!"#$,! − 𝐺!"#,! 	   SEK	   16	  

Marknadspris	  för	  
såld	  el1,2	  

𝑝!å!",!	   𝛽!",! ∗ 𝐺!,!"#$,!   − 𝐺!"#,! 	   SEK	   17	  

Resultat	  per	  
timme1	  

𝑟!	   𝑝!å!",! − 𝑘!",!"#$,!	   SEK	   18	  

Alternativkostnad	  
för	  gasturbin-‐
/dieselproduktion
1,2,3	  

𝑘!"#,! 	  
𝑀!,!"#$,!

𝐺!"#,!
∗ 𝑘!",!	   SEK	   19	  

Differens	  NG-‐
förbrukning1	  

∆𝐸!",! 	  
𝑘!"#,!

𝛽!" ∗
1000
100

	   MWh	   20	  

Energiarbitrage1	   𝛼!,!	   𝑝!å!",! − 𝑝!"#$,!	   SEK	   21	  

1	  ℎ = 1, 2, 3,… , 8765 .	  Där	  varje	  tidssteg	  är	  en	  timme	  under	  år	  2014.	  
2	  𝑛 = 1, 2, 3, 4, 5 .	  Där	  n	  är	  vilken	  teknologi	  som	  undersöks.	  1	  är	  tryckluftslager	  med	  
naturgas,	  2	  är	  tryckluftslager	  endast	  med	  luft,	  3	  är	  pumpkraft	  i	  liten	  skala,	  4	  är	  
pumpkraft	  i	  medelstor	  skala	  samt	  5	  är	  pumpkraft	  i	  stor	  skala.	  
3Alternativkostnad	  för	  gasturbin-‐/dieselproduktion	  då	  den	  faktiska	  produktionen	  från	  
lagring,	  𝐺!,!"#$,! ,	  understiger	  produktionen	  från	  gasturbin/diesel,	  𝐺!"#,! .	  Timmar	  då	  
detta	  villkor	  inte	  uppfylls	  returneras	  istället	  värdet	  på	  kostnaden	  för	  naturgas	  den	  
timmen,	  𝑘!",! .	  

Beräkningar	  sker	  per	  timme	  för	  att	  ta	  reda	  på	  potentialen	  till	  lagring	  av	  energilagring	  i	  
sektor	  fyra	  samt	  lönsamheten.	  Modellen	  beskrivs	  närmare	  i	  följande	  stycken	  med	  
avgränsningar,	  begränsningar	  och	  antaganden	  tydliggjorda.	  

Inledande	  formler	  (1)	  till	  och	  med	  (3)	  beräknas	  endast	  för	  scenario	  ett	  och	  två,	  vilka	  är	  
de	  två	  formerna	  av	  tryckluftslagring.	  För	  scenario	  tre	  till	  fem	  som	  är	  de	  olika	  storlekarna	  
på	  pumpkraft	  så	  är	  motsvarande	  parametrar	  givna.	  I	  formel	  (1)	  till	  och	  med	  (3)	  
beräknas	  maximal	  lagringskapacitet,	  maximal	  uppladdning	  samt	  maximal	  urladdning	  
utifrån	  givna	  volym-‐	  och	  flödesvärden	  som	  är	  specifika	  för	  luftenergilagringsteknologin.	  
Parametrarna	  har	  i	  huvudsak	  hämtats	  från	  Greenblatt	  m.fl.	  (2007),	  Johansson	  m.fl.	  
(2006)	  samt	  även	  SCB.	  Dessa	  källor	  har	  undersökt	  liknande	  modeller	  för	  Lined	  Rock	  
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Cavern	  (LRC)-‐lagring	  varpå	  deras	  data	  anses	  lämplig	  för	  modellen.	  Källorna	  är	  några	  år	  
gamla,	  men	  innehållet	  beskriver	  olika	  substansers	  karaktär	  som	  inte	  har	  ändrats	  samt	  
direkt	  information	  av	  precis	  samma	  lagringsteknologi	  som	  vi	  tillämpar	  för	  scenario	  ett	  
och	  två.	  Därmed	  anses	  inga	  större	  skillnader	  föreligga	  och	  källorna	  anses	  vara	  aktuella	  
att	  använda.	  	  	  

Med	  formler	  (5)	  &	  (6)	  beräknas	  mängden	  använd	  naturgas	  och	  kostnaden	  för	  
densamma	  ingående	  i	  produktion	  i	  gasturbin	  per	  timme.	  Bägge	  formler	  bygger	  på	  (4)	  
som	  i	  sin	  tur	  är	  en	  beräkning	  av	  åtgången	  naturgas	  per	  producerad	  MWh	  i	  en	  gasturbin.	  
Antagandet	  har	  gjorts	  att	  𝐺!"#,!	  endast	  kommer	  från	  produktion	  av	  naturgas	  i	  sektor	  
fyra.	  Rimligheten	  i	  antagagandet	  anses	  hög	  eftersom	  produktionen	  under	  de	  flesta	  
timmar	  är	  låg	  samt	  eftersom	  den	  största	  delen	  av	  det	  svenska	  stamnätet	  för	  naturgas	  
ligger	  i	  sektor	  fyra	  (Energigas	  Sverige,	  2010).	  	  

Den	  totala	  förbrukningen	  (7)	  beräknas	  per	  timme	  som	  en	  summering	  av	  de	  tre	  olika	  
förbrukningskategorierna.	  Uträkningen	  används	  därefter	  för	  att	  ta	  fram	  (8)	  och	  (9).	  
Formel	  (8)	  är	  ett	  netto	  som	  räknas	  ut	  genom	  differensen	  mellan	  den	  totala	  produktionen	  
och	  den	  totala	  förbrukningen	  varje	  enskild	  timme.	  Formel	  (9)	  är	  en	  kvot	  av	  
transmissionsförlusten	  under	  en	  viss	  timme	  med	  den	  totala	  förbrukningen	  under	  
samma	  timme,	  för	  att	  visa	  på	  hur	  stor	  andel	  av	  elen	  som	  produceras	  under	  en	  viss	  timme	  
som	  spills	  innan	  förbrukning.	  

Från	  formel	  (10)	  till	  och	  med	  formel	  (13)	  utförs	  beräkningarna	  med	  hänsyn	  till	  tidigare	  
resultat	  i	  studien,	  genom	  så	  kallade	  OM-‐slingor	  i	  MS	  Excel.	  Formel	  (10)	  används	  växelvis	  
med	  formel	  (12)	  då	  de	  båda	  är	  beroende	  av	  nettot,  𝑛! .	  Vid	  positivt	  netto	  beräknas	  den	  
önskade	  lagringen,	  vid	  negativt	  netto	  beräknas	  den	  önskade	  produktionen	  från	  lagring.	  
Anledningen	  till	  att	  formlerna	  (10)	  och	  (12)	  byggts	  upp	  kring	  nettovärde	  basereras	  på	  
grundtanken	  att	  energilagring	  endast	  är	  önskvärt	  under	  de	  timmar	  då	  det	  råder	  ett	  
produktionsöverskott	  inom	  sektorn.	  Med	  samma	  tanke	  önskas	  elen	  säljas	  under	  de	  
timmar	  då	  det	  råder	  produktionsunderskott	  inom	  sektorn.	  Vindkraften	  antas	  utgöra	  
produktionsöverskottet	  eftersom	  vinden	  inte	  går	  att	  styra	  över,	  till	  skillnad	  från	  andra	  
produktionssätt.	  	  Formel	  (11)	  används	  vid	  de	  tillfällen	  då	  formel	  (10)	  används	  och	  
beräknas	  med	  hänsyn	  till	  tidigare	  lagring,	  maximal	  uppladdning,	  verkningsgrad	  samt	  
maximal	  lagringskapacitet.	  Formel	  (13)	  används	  på	  motsvarande	  sätt	  då	  formel	  (12)	  
använts,	  men	  med	  förändringen	  att	  hänsyn	  tas	  till	  maximal	  urladdning	  istället	  för	  till	  
maximal	  uppladdning.	  Antaganden	  som	  de	  fyra	  formlerna	  bygger	  på	  är	  att	  sektor	  fyra	  är	  
en	  isolerad	  elmarknad,	  vilket	  det	  inte	  är.	  Modellen	  bortser	  därmed	  från	  alla	  möjligheter	  
till	  export	  från	  och	  import	  till	  sektorn.	  Denna	  brist	  med	  modellen	  kommer	  att	  diskuteras	  
vidare	  i	  denna	  studies	  diskussionsdel.	  

För	  scenario	  ett	  som	  hanterar	  tryckluftslagring	  med	  naturgas	  så	  tillkommer	  formel	  (14)	  
och	  (15)	  till	  modellen.	  De	  timmar	  då	  produktion	  från	  lagring	  sker	  så	  beräknas	  
naturgasförbrukning	  kopplad	  till	  lagringen	  och	  kostnaden	  för	  densamma	  utifrån	  den	  
faktiska	  produktionen	  från	  lagring,	  𝐺!,!"#$,! .	  
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Lönsamhetsberäkningarna	  utgår	  från	  formel	  (16)	  till	  och	  med	  (21).	  Formlerna	  (16)	  och	  
(17)	  beräknar	  marknadspris	  för	  el	  under	  en	  viss	  timme	  som	  produkten	  av	  faktorerna	  
elpris	  och	  sparad	  alternativt	  såld	  energimängd.	  För	  scenario	  ett	  behöver	  även	  använd	  
naturgas	  räkna	  ner	  förtjänsten	  per	  timme,	  vilket	  görs	  med	  formel	  (18).	  Ifall	  produktion	  
från	  energilagring	  under	  en	  timme	  täcker	  behovet	  av	  produktion	  i	  gasturbin,	  𝐺!"#,!	  så	  
används	  formel	  (19)	  och	  (20).	  Formel	  (19)	  beräknar	  alternativkostnaden	  som	  hade	  
uppstått	  för	  naturgas	  om	  inte	  energilagring	  hade	  använts	  under	  den	  specifika	  timmen	  
och	  formel	  (20)	  används	  till	  att	  beräkna	  hur	  stor	  mängd	  naturgas,	  uttryckt	  i	  MWh,	  som	  
inte	  används	  med	  energilagring.	  Energiarbitrage	  som	  beräknas	  med	  formel	  (21)	  är	  
differensen	  mellan	  𝑝!å!",!	  och	  𝑝!"#$,!	  per	  timme,	  det	  vill	  säga	  en	  variabel	  som	  är	  möjlig	  
att	  optimera.	  I	  denna	  studie	  genomför	  vi	  inte	  optimering	  av	  variabeln,	  men	  
rekommendationer	  för	  vidare	  forskning	  är	  att	  med	  fokus	  på	  just	  energiarbitrage	  jobba	  
vidare	  med	  modelleringen,	  det	  kommer	  att	  tas	  upp	  i	  denna	  rapports	  avslutande	  del.	  

Ytterligare	  begränsningar	  i	  modellen,	  som	  inte	  berör	  en	  särskild	  formel	  men	  som	  
påverkar	  modellen	  i	  stort	  är	  att	  den	  är	  gjord	  på	  systemnivå.	  Modellen	  går	  inte	  in	  i	  detalj	  i	  
varje	  enskild	  komponent	  i	  systemet,	  såsom	  vindkraftverk	  och	  turbiner.	  Istället	  är	  
modellen	  utformad	  för	  att	  ge	  en	  översiktsbild	  av	  lagringsteknologiernas	  rimlighet	  i	  det	  
svenska	  energisystemet	  baserat	  på	  existerande	  data	  och	  omfattande	  undersökning	  av	  
litteratur	  på	  området.	  Vidare	  avgränsningar	  som	  görs	  är	  att	  beräkningen	  av	  
överskottsenergin	  sker	  för	  samtliga	  energislag,	  förutom	  gasturbinproduktion,	  
sammanräknade	  istället	  för	  endast	  för	  vindkraften.	  Denna	  avgränsning	  har	  gjorts	  
eftersom	  det	  inte	  finns	  någon	  annan	  möjlighet	  att	  avgöra	  mängden	  energi	  som	  finns	  
över	  för	  lagring	  utan	  att	  ha	  tillgång	  till	  specifika	  vindkraftverk	  och	  dess	  produktionsdata.	  
Eftersom	  all	  producerad	  el	  samlas	  i	  elsystemet	  så	  har	  vi	  valt	  att	  räkna	  med	  
energilagringen	  som	  en	  lastökning	  för	  hela	  systemet,	  men	  med	  hänsyn	  till	  att	  el	  som	  
produceras	  av	  reservkraften	  aldrig	  lagras.	  

	  


