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Abstract 
This thesis is divided in two sections. The first part consists of an interview study with 10 
participants to investigate how the industry views the demand for energy storage and how it 
may develop in the future. 

Although some views differed, the study showed that a great responsibility lies on the existing 
hydropower. Batteries are believed to have the greatest potential as short-term storage. The 
participants agree that hydrogen could have great potential as a flexibility service. The future for 
Underground Pumped Hydro Energy Storage (UPHES) in Sweden have the participants divided 
but they seem to agree on the fact that the potential will depend on how price variations develop 
on the electricity market.  

Lastly, the industry agreed that a variety of energy storage technologies will be needed for the 
future energy system. 

The second part of the study is a deeper investigation into what energy deficit and demand for 
long-term energy storage (longer than 8 hours) might occur in the future and how UPHES may 
help shorten the longest deficits. To determine the need for energy storage, the scenario 
Electrification Renewable from a Svenska Kraftnät (Svk) report was chosen to represent the 
future energy system for year 2045. The result showed that depending on how the need for 
energy storage is defined, the amount of energy demand and therefore UPHES facilities, varied. 
If the need for energy storage was dimensioned regarding the average year it would result in 
0,21 TWh of long-term energy deficits and 28 facilities would be enough to cover all of them. If 
the number of facilities was increased, the result showed a lower usage of all the facilities.  

However, if the need for energy storage was dimensioned regarding the ''worst case scenario'', 
the longest deficit out of 35 years, the energy demand in the long deficits was 14 TWh. If 28 
facilities were used only 11 % of the energy demand in the long deficits would be covered. If the 
number of facilities increased, 172 facilities would cover 32 % of the energy demand in the long 
deficits and 1834 facilities would cover 60 %. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning

I ett framtidsscenario med mycket variabla kraftkällor kan det bli sv̊arare att styra el-
produktionen. I elsystemet m̊aste den konsumerade och producerade effekten vid varje
tillfälle vara lika stor, och därför medför en hög andel variabel förnybar kraftproduk-
tion ett större behov av flexibilitet och lagring i elsystemet. Om det finns mycket vind-
och solkraft till exempel s̊a kan vissa perioder med mycket sol och bl̊ast leda till en
överproduktion av el, och p̊a samma sätt kan en period med lite vind och lite so-
linstr̊alning leda till underskott. För att lösa problemet med att energi finns tillgängligt
fast vid fel tidpunkt kan energilager användas för att flytta energi över tid. Vid överskott
ska energi kunna lagras för att sedan kunna användas vid underskott. Denna studie rik-
tar in sig p̊a att utreda specifikt hur de längre sammanhängande underskottstillfällena
som kan uppst̊a skulle kunna avhjälpas med hjälp av energilagring.

Den teknik som främst undersöktes är pumpkraft i gruvor, och just nu p̊ag̊ar utveck-
lingen av den här sortens anläggningar bland annat b̊ade i Sverige och Finland. Idén
med pumpkraft i gruvor är att en höjdskillnad skapas mellan tv̊a vattenreservoarer, den
ena vid markniv̊a och den andra under marken i en gruva. Denna höjdskillnad utnyttjas
sedan genom att pumpa upp vatten till den övre reservoaren vid elöverskott och lagra
energin som lägesenergi, och sedan vid underskott kunna släppa ned vatten igen till den
undre reservoaren och generera el med hjälp av en turbin. En stor fördel med tekniken
är att energin som lagras kan vara lagrad under en mycket l̊ang tid innan den används,
och beroende p̊a hur mycket vatten som f̊ar plats i reservoarerna kan även den lagrade
energin sedan användas under en längre tid. B̊ada dessa attribut gör tekniken högst
intressant för ändam̊alet att täcka l̊anga underskottstillfällen.

En modell för pumpkraftverk i gruvor skapades för att se hur väl lämpad tekniken är för
att täcka l̊anga underskott. Produktions- och konsumtionsdata i s̊a kallade väder̊ar (data
som varierar med historiska väderförh̊allanden) fr̊an Svenska kraftnät (Svk) användes för
att med hjälp av exempel̊ar bedöma behovet av l̊angtidslagring. I studien testades olika
antal pumpkraftverk utifr̊an olika exempel̊ar. Det första exempel̊aret som användes var
ett medel̊ar. Det andra var det väder̊ar där det längsta sammanhängande underskotts-
tillfället registrerades: väder̊ar 2009. Exempel̊aren valdes utefter ett scenario framtaget
av Svk: Elektrifiering förnybart. I scenariot, som avser år 2045, antas bland annat att
alla kärnkraftverk ska vara avvecklade och sol- och vindkraft ska ha byggts ut kraftigt.

När de olika pumpkraftssystemen simulerades i de tv̊a exempel̊aren styrdes de till att
pumpa upp vatten till den övre reservoaren s̊a fort det var överskott i elsystemet. Vid un-
derskott började de dock släppa ned vatten genom turbinen för att producera el först när
de åtta inledande timmarna vid varje underskottstillfälle passerat. Detta var p̊a grund
av ett antagande om att batterier och andra lagringstekniker eller flexibilitetslösningar
skulle ta hand om dessa perioder.

Underskotten i medel̊aret kunde tas hand om relativt väl. Det var inte s̊a l̊anga
underskott och det gick att täcka de l̊anga underskotten med ganska f̊a pump-
kraftsanläggningar i systemet. I väder̊ar 2009 var det däremot sv̊arare. Systemet klarade
inte av att ta hand om alla l̊anga underskott, även när antalet anläggningar ökades. Det
beror p̊a att den övre reservoaren inte var maximalt fylld inför varje nytt underskotts-
tillfälle. Eftersom väder̊ar 2009 innehöll mycket underskott och färre överskottstimmar
än ett medel̊ar s̊a minskar möjligheterna för kraftverket att återhämta sig mellan l̊anga
underskott och pumpa upp vatten till den övre reservoaren. Det ska dock sägas att det



överlag med alla väder̊ar i åtanke var ovanligt med väldigt l̊anga underskott.

Resultatet av studien visar att pumpkraft i gruvor lämpar sig väl för att ta hand om
underskott i ett medel̊ar. Den största utmaningen i ett framtida system med mycket
variabla kraftkällor är de l̊anga underskotten med höga energibehov som uppkommer
sällan. För att kunna täcka behovet med endast pumpkraft i gruvor skulle det behövas
ett väldigt stort antal anläggningar, fler än vad som idag kan anses rimligt. Resurseffek-
tiva lösningar behövs för att hantera de perioder med flest och längst underskott. Det
skulle exempelvis kunna vara i form av en ökad flexibilitet i produktion och konsumtion,
eller en större användning av flera olika typer av lagringstekniker.

I arbetet genomfördes även en intervjustudie som skulle ge svar p̊a hur framtidssynen för
energilager ser ut inom energilagringsbranschen. Det visade sig att m̊anga var överens
om att en m̊angfald av tekniker förmodligen kommer att behövas. De befintliga vatten-
magasinen vid vattenkraftens anläggningar kommer troligtvis att f̊a möjlighet att bidra
till en större del av l̊angtidslagringen i Sverige, och en större etablering av batterier
skulle kunna möjliggöra detta. Vätgas kan komma att spela en viktig roll som flexibi-
litetstjänst och även möjliggöra en grön omställning i svensk industri. Framtiden för
pumpkraft i Sverige kan komma att bero p̊a hur läget p̊a elmarknaden utvecklar sig och
hur stora prisvariationerna följaktligen blir.



Exekutiv sammanfattning

Syftet med examensarbetet var att ge en överblick över alternativen som finns idag för
l̊angtidslagring (längre än 8 timmar) av energi, men ocks̊a en djupare inblick i en specifik
energilagringsteknik: Pumpkraft i gruvor. Den första delen av arbetet bestod av en in-
tervjustudie där representanter som innehar olika roller inom energilager-branschen fick
berätta om sina perspektiv p̊a framtiden för olika energilagringstekniker. Även om det
framkom m̊anga olika åsikter under studien s̊a delade m̊anga tron om att vattenkraften
kommer kunna ta större del i att l̊angtidslagra energi. En enighet fanns även kring att
användningen av batterier främst kommer att handla om kortare lagringstider, men att
detta kan vara en viktig förutsättning för att andra tekniker kan ta större ansvar för
de längre lagringstiderna. Vätgas verkar ha en stor potential som flexibilitetstjänst, och
framtiden för pumpkraft i gruvor kommer troligen att p̊averkas av elprisets variation.
Alla var överens om att m̊anga lagringstekniker kommer att behövas.

Genom att modellera Sveriges elsystem utan import eller export och utan flaskhal-
sar i elnätet kunde möjligheten att hantera variationer i produktion och konsumtion
undersökas. Det behov som kunde fastställas för ett scenario likt Svk:s Elektrifiering
förnybart, i LMA 2021, berodde p̊a hur behovet definierades. Om behovet definierades
enligt ett medel̊ar skulle de l̊anga underskotten motsvara 0,21 TWh och 28 st av de
modellerade pumpkraftsanläggningarna med en maxeffekt p̊a 100 MW skulle räcka för
att täcka dessa. Om behovet däremot definierades utifr̊an ett ”värsta scenario” (̊aret
med det längsta underskottet som skett mellan år 1982-2016) s̊a motsvarade istället
de l̊anga underskottens energibehov 14 TWh. Detta innebär att 28, 172, 1834 pump-
kraftsanläggningar skulle kunna täcka 11 %, 32 % respektive 60 % av det energibehov
som de l̊anga underskotten kräver i ett ”värsta scenario”.
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passa p̊a att tacka alla som ställt upp p̊a intervjuer och gjort detta arbete möjligt.
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5 Känslighetsanalys 41
5.1 Elproduktion fr̊an vattenkraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.2 Elproduktion fr̊an sol- och vindkraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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1 Introduktion

Världen befinner sig i ett kritiskt läge där direkta åtgärder krävs för att stoppa kli-
matförändringarna. Snart n̊as en tidpunkt där det är för sent att motverka de eskaleran-
de konsekvenserna av den mänskliga miljöp̊averkan och n̊agot m̊aste göras åt saken, s̊a
snabbt som möjligt. För att minska klimatförändringarna är samarbete och gemensam-
ma m̊al mellan länder essentiellt. Därför kom EU-kommissionen år 2019 med initiativet
The Green Deal, där man fastställde att EU skulle bli klimatneutralt senast år 2050.
Sverige gick ett steg längre i detta och fastställde m̊alsättningarna om noll nettoutsläpp
av växthusgaser senast år 2045 samt 100 % förnybar elproduktion år 2040 [1].

Målet om förnybar elproduktion till 2040 är djärvt, särskilt med tanke p̊a att m̊anga
sp̊ar en kontinuerlig ökning av elbehovet i m̊anga år framöver. Scenariot som togs fram
av Energiföretagen, i samarbete med Energiforsk och Profu, presenterades 2021 och
visar p̊a att Sveriges elanvändning kan öka till omkring 310 TWh år 2045 [2]. Samtidigt
presenterar fler och fler aktörer sina planer för omställning genom elektrifiering, och
varje s̊adan innebär ett ökat behov av fossilfri elproduktion.

Det verkar därför högst troligt att vi f̊ar se en ökad produktion av fossilfri el i framtiden.
Den stora fr̊agan är, hur d̊a? Fr̊agan blir i allra högsta grad aktuell om kärnkraften
antas fasas ut ur produktionsmixen. Många menar att vindkraft, b̊ade landbaserad och
havsbaserad, kommer att st̊a för den stora delen av ökningen. Även solkraft finns p̊a
bordet. Hur det än kommer att se ut i framtiden s̊a kan det konstateras att utvecklingen
de senaste åren visar p̊a att variabla kraftslag, som sol- och vindkraft, st̊ar för en allt
större andel av den svenska elproduktionen. När detta sker ställer det allt högre krav p̊a
flexibilitet i elsystemet för att kunna hantera de ibland oförutsägbara svängningarna.

I sp̊aren av denna utveckling kommer energilagring att spela en viktig roll för att kunna
säkerställa tillg̊angen p̊a el. Vid tidpunkter d̊a det produceras ett överskott av el behöver
denna kunna lagras för att användas vid underskott i produktionen. Energilagring kan
ske p̊a många olika sätt, där alla tekniker bidrar till elsystemet med sina specifika
förutsättningar och potentialer. Ett specifikt omr̊ade som behöver utredas är tekniker för
l̊angtidslagring av energi, för de tillfällen i ett möjligt framtidsscenario där den variabla
kraftproduktionen inte täcker konsumtionen under en längre tidsperiod. En teknik för
l̊angtidslagring, där tidigare studier saknas, är pumpkraft i gruvor. Mine Storage och
Pumped Hydro Storage Sweden är tv̊a företag som just nu planerar att etablera den här
typen av energilager i övergivna svenska gruvor. Studier i detta omr̊ade skulle behövas,
d̊a en m̊angfald av energilagringstekniker kommer att krävas för att täcka behovet.
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1.1 Syfte och m̊al

Arbetet syftar till att ge en överblick över alternativen som finns idag för l̊angtidslagring
av energi samt en djupg̊aende inblick i potentialen för energilagring med pumpkraft i
gruvor i Sverige.

Målet med studien är att först skriva en teoridel som redogör för flertalet tekniker för
l̊angtidslagring och dess förutsättningar, som sedan kan ligga till grund för ett faktablad
om energilager som planeras av Power Circle. Vidare ska en intervjustudie genomföras
med representanter som p̊a olika sätt är delaktiga i utvecklingen av energilager. Sedan
ska behovet av l̊angtidslagring konkretiseras genom modelleringar av ett valt framtids-
scenario. Till sist ska en djupare analys av pumpkraft i gruvor och dess potential att
tillgodose behovet av l̊angtidslagring göras.

1.2 Fr̊ageställningar

• Hur ser framtidssynen p̊a energilager ut idag för Sverige år 2045?

• Hur kommer Sveriges behov av l̊angtidslagring att se ut år 2045?

• Hur väl kommer pumpkraft i gruvor att lämpa sig som teknik för att täcka Sveriges
behov av l̊angtidslagring år 2045?

1.3 Definition

I studien avser begreppet lagringstid den tidsperiod som energi kan lagras i ett energi-
lager innan det används. Termen l̊angtidslager kommer att definieras som lagringstider
p̊a åtta timmar eller mer. I bakgrunden kommer fokus ligga p̊a att se tekniker med
lagringstider i storleksordningen timmar och dygn upp till m̊anader eller säsonger.

1.4 Disposition

Arbetet kommer att inledas med en bakgrundsstudie som tar upp olika tekniker för
energilagring som finns tillgängliga idag. Genomg̊angen av varje teknik kommer att
behandla fr̊agor om kapacitet, tidsaspekt och potential. I bakgrunden presenteras även
det valda framtidsscenariot som används i rapporten.

Metodavsnittet kommer att beskriva hur intervjustudien genomfördes samt upplägget
för scenariomodelleringen och den djupare analysen.

I intervjustudien intervjuas representanter för företag som tillhandah̊aller de olika tek-
nikerna men ocks̊a representanter för företag och myndigheter som i sin verksamhet
utnyttjar dessa samt experter p̊a energilager i allmänhet. Svaren fr̊an intervjustudien
kommer att sammanställas och presenteras i resultatet. Utifr̊an detta ska en bred bild
av framtidssynen p̊a energilager kunna ges för att besvara fr̊ageställning ett.

I modelleringen av ett framtidsscenario ska behovet av l̊angtidslagring kvantifieras för
att kunna svara p̊a fr̊ageställning tv̊a. Sedan ska en modell för pumpkraft i gruvor
skapas, som efter en uppskalning enligt tre olika fall ska ge en uppskattning av vilken
potential tekniken har för att täcka Sveriges behov av l̊angtidslagring. Detta kommer
att besvara fr̊ageställning tre.
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Resultatet kommer att inledas med sammanställningen fr̊an intervjustudien och efter det
följer visualiseringar av det beräknade behovet för l̊angtidslagring enligt det modellera-
de framtidsscenariot. Sedan kommer modellen över pumpkraft i gruvor att presenteras,
samt simuleringsresultat av modellen i kombination med produktions- och konsumtions-
data enligt framtidsscenariot. I diskussionsdelen diskuteras och analyseras resultatet.

1.5 Avgränsningar

För att begränsa omfattningen av arbetet har avgränsningar gjorts och dessa finns
listade nedan. Alla avgränsningar förmodas ha en inverkan p̊a resultatet och de kommer
att diskuteras närmare i diskussionsavsnittet.

• Modelleringen avser endast Sverige. Handelsflöden över landsgränserna är allts̊a
inte inkluderade.

• Problemet med flaskhalsar förutsätts vara löst i denna rapport. Det innebär att
överföringskapaciteten inte är begränsad inom landet. Studien syftar till att han-
tera variationer i produktion och konsumtion snarare än problem med flaskhalsar
i elnätet.

• Vid simulering avgränsas modellen till att det endast finns pumpkraft i gruvor
som l̊angtidslager.
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2 Bakgrund

I det kommande avsnittet beskrivs idén med energilagring följt av redogörelser för ett
urval av tekniker som finns tillgängliga idag. Sedan presenteras fyra scenarier för elsy-
stemet i Sverige år 2045, samt vilket av dessa som slutligen valdes för studien.

2.1 Tekniker för lagring av energi

Grundidén med energilager är att jämna ut obalanser i produktion och konsumtion
genom att lagra energi när det finns ett överskott av produktion och sedan använda den
lagrade energin när underskott uppst̊ar [3].

Det finns m̊anga sätt att lagra energi, och m̊anga sätt att kategorisera olika lagrings-
typer. Ett alternativ är att dela in i mekanisk, elektrisk, elektrokemisk, kemisk, och
termisk lagring enligt Figur 1. Detta baseras p̊a den fysikaliska lagringsprocessen [4].

Figur 1: Ett urval av lagringstekniker kategoriserade efter fysikaliska lagringsprocesser [5, 6]. De lag-
ringstekniker som kommer beröras i följande avsnitt är markerade med fetstil.

Lagringsteknikerna kan även delas in efter vilken form energin som lagras har. Det
g̊ar att lagra primärenergi direkt för en senare generering av el när behov uppkommer.
Detta innefattar till exempel vattenkraftens dammar eller bränsletankar med olja. Ett
alternativ till detta är att lagra redan genererad elektrisk energi i en passande form för
att sedan omvandla tillbaka till elektrisk energi. Den elektriska energin kan sedan lagras
som lägesenergi med pumpkraftverk eller som kemisk energi i ett batteri för att sedan
omvandlas tillbaka till elektrisk energi d̊a det finns ett behov. Det lämpar sig väl för
användning i kombination med intermittenta energikällor s̊asom vind- och solenergi, d̊a
primärenergin i detta fall inte g̊ar att lagra utan m̊aste omvandlas direkt till elektrisk
energi [7].

För att kunna jämföra olika lagringstekniker s̊a finns det m̊anga aspekter som är viktiga
att f̊a med. Kapacitet, energidensitet och geografiska förutsättningar är ett par exempel.
Aspekterna spelar stor roll för vilket användningsomr̊ade som är mest lämpligt för
respektive teknik. N̊agra vanliga användningsomr̊aden är exempelvis balansering av
energi, lagring för ö-drift, kapning av effekttoppar eller energilagring i bostäder [4].

N̊agot som ocks̊a spelar roll är tidsaspekten. I en rapport av Denholm et. al [8] beskrivs
skillnaden mellan tv̊a olika definitioner av energilager över en längre tidsperiod; lager
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med l̊ang lagringstid (Long term storage) och lager med l̊ang uth̊allighet (Long duration
storage). Ett lagers uth̊allighet definieras som den längsta tiden som nära maximalt
effektuttag är möjligt. Ett exempel är ett batteri som kan användas i maximalt fyra
timmar innan det laddas ur. Lagringstiden syftar istället p̊a den tid som energin kan
h̊allas lagrad innan den används. I denna rapport kommer termen uth̊allighet användas
för varaktigheten, och lagringstid kommer att användas för att beskriva tidsperioden
som energin kan lagras.

I Figur 2 nedan presenteras n̊agra olika lagringstekniker och hur de förh̊aller sig till
varandra när det kommer till uth̊allighet och lagringstid. Uth̊alligheten är dock n̊agot
mer komplex än vad figuren visar och beror p̊a faktorer som storlek p̊a lagret och vil-
ken effekt som tas ut. Figuren är en fingervisning för hur olika lager förh̊aller sig till
varandra gällande uth̊allighet samt lagringstid. En uppskattning av teknikernas lag-
ringstid och potential för l̊angtidslagring har legat till grund för vilka lagringstekniker
som undersökts och vilka som valts bort.

Figur 2: Översiktlig bild över olika lagringteknikers uth̊alligthet samt lagringstid [9].

Nedan följer en genomg̊ang av olika energilagringstekniker som kommer beröras under
examensarbetet.

2.1.1 Batterier

Batterilager kan ha m̊anga olika funktioner beroende p̊a var de placeras och hur de
optimeras. Varierande utformningar gör ocks̊a att de f̊ar olika egenskaper som gör dem
mer eller mindre passande för lagring över längre tid. Det talas ofta om upp̊at fyra
timmar som vanlig uth̊allighet för batterilager [10], men vissa tekniker ska kunna sträcka
sig upp mot åtta timmar, och andra till och med längre [11]. Nedan presenteras ett urval
av olika batterityper som p̊a olika sätt gör dem intressanta i sammanhanget.

2.1.1.1 Litiumjon-batterier

Produktionen av Li-jonbatterier har ökat stadigt de senaste åren, mycket tack vare dess
höga specifika energi. Sedan de första Li-jonbatterierna uppfanns p̊a 1980-talet har de

6



ständigt utvecklats och idag finns m̊anga olika varianter med olika egenskaper [12]. Bat-
terierna laddas upp genom att litiumjoner vandrar genom elektrolyten fr̊an den positiva
elektroden till den negativa, där den positiva elektroden best̊ar av en litiumförening och
den negativa elektroden ofta best̊ar av grafit[13].

Figur 3: En schematisk bild av ett litiumjonbatteri med litiumjoner och elektroner som färdas genom
ett membran respektive en ledning.

Idag används Li-jonbatterierna till stor del i mindre elektriska produkter, men ett
möjligt nyttjande i elnätssystem testas och undersöks kontinuerligt. Batterierna är ocks̊a
viktiga i den p̊ag̊aende utvecklingen av eldrivna fordon [13]. En utmaning med tekniken
som talar för att de snarare lämpar sig för lagring över kortare tidshorisonter är att de
har en relativt hög självurladdning p̊a upp till cirka 5 % dagligen [14]. Uth̊alligheten
för batteritypen r̊ader det lite delade meningar om, men Olabi et. al uppskattar den
till upp̊at tio timmar [15]. Livslängden för ett Li-jonbatteri är cirka 16 år [14] och verk-
ningsgraden kan bli uppemot 93 % [15].

Miljöeffekterna fr̊an framställningen av denna typ av batteri kan variera beroende p̊a
vilka ytterligare ämnen som används utöver litium. Ett exempel p̊a en metall som ofta
används är kobolt. Det utvinns framförallt i Demokratiska Republiken Kongo och pro-
cessen kan där p̊averka b̊ade hälsa och miljö p̊a ett negativt sätt. Litium i sig importeras
oftast fr̊an Chile där det framställs genom avdunstning av saltvattensjöar, n̊agot som
skadar omr̊adets biologiska m̊angfald [12].

Det finns m̊anga exempel p̊a tillämpningar av Li-jonbatterier, b̊ade i Sverige och glo-
balt. I Sverige kan detta ses b̊ade i Simris och Uppsala. I Simris fanns 2017-2020 ett
projekt som undersökte mikronät och som även installerat vindkraft, solceller, en bio-
dieseldriven reservgenerator och ett flödesbatteri. Litiumjonbatteriet användes här för
frekvensh̊allning när systemet befann sig i ödrift. Ytterligare ett exempel är Vattenfall
i Uppsala som har ett Li-jonbatteri p̊a 5 MW. Det byggdes år 2020 och ska bidra till
att säkra elbehovet i omr̊adet [16, 17].

2.1.1.2 Natriumsvavel-batterier

Natriumsvavel-batterier (NaS-batterier) baseras p̊a smältsalt-teknik där smält natrium
och svavel fungerar som batteriets elektroder. Energi lagras och erh̊alls genom redoxre-
aktionen mellan natrium och svavel [11].
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Figur 4: Översiktlig bild av ett natriumsvavel-batteri inneh̊allandes flytande natrium (i bl̊att) och svavel
(i gult).

Typisk uth̊allighet för ett natriumsvavel-batteri är upp̊at åtta timmar. Ett ka-
raktäristiskt drag är den höga driftstemperaturen som kan ligga p̊a 300-350°C, vilket
gör att det ibland kan krävas uppvärmning av systemet för att det ska fungera. N̊agot
som talar till batteriernas fördel är att de är återvinningsbara och inte giftiga för miljön
[11].

Olabi A. et al [14] hävdar att självurladdningen för den här typen av batteri är obe-
fintlig, vilket gör att batteritypen skulle kunna passa för l̊angtidslagring. Detta hand-
lar dock om de högtempererade batterierna, och forskning p̊ag̊ar nu för att utveck-
la rumstempererade NaS-batterier. Tekniken för de rumstempererade NaS-batterierna
har stött p̊a en del problem och däribland finns just hög självurladdning, till skillnad
fr̊an de högtempererade NaS-batterierna. Det betyder att mer forskning skulle behövas
innan även de rumstempererade NaS-batterierna lämpar sig för l̊angtidslagring [18].
Livslängden för ett NaS-batterier är cirka 20 år, och verkningsgraden upp̊at 87 % [14].

2.1.1.3 Flödesbatterier

Flödesbatterier skiljer sig fr̊an konventionella batterityper genom att de lagrar energi i
elektrolyten istället för elektroderna, som de konventionella batterierna gör. Det finns
flera olika typer av flödesbatterier, de vanligaste kallas Redox-flödesbatterier och kan
ha en uth̊allighet p̊a 48 timmar [11]. De best̊ar av tv̊a beh̊allare fyllda med elektrolyter.
Elektrolyt pumpas vid uppladdning in i ett cellpack i mitten där de b̊ada beh̊allarnas
elektrolyter är avskiljda med ett membran. Redoxreaktionen sker i cellpacket b̊ade
vid upp- och urladdning. El genereras genom potentialskillnaden som uppst̊ar mellan
beh̊allarna [13].
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Figur 5: Ett flödesbatteri med dess tv̊a karaktäristiska åtskilda beh̊allare.

Redox-flödesbatterier är speciella i det avseende att effekt och lagringskapacitet kan
anpassas oberoende av varandra. Effekten kan detaljstyras genom att ändra storleken
p̊a cellpacket, och lagringskapaciteten beror p̊a volymen elektrolyt. Tekniken finns kom-
mersiellt tillgänglig och den mest väletablerade varianten använder tv̊a olika oxidations-
stadier av grundämnet vanadin som elektrolyter. Majoriteten av metallen, som bryts i
samband med st̊altillverkning, utvinns idag i Ryssland, Kina och Sydafrika [11]. Pro-
spektering för inhemsk utvinning av vanadin undersöks i dagsläget i Sverige [19], vilket
kunde vara intressant för flödesbatteriernas framtid. Tidsmässigt kan flödesbatterier lag-
ra energi i storleksordningen m̊anader, tack vare den l̊aga självurladdningen som delvis
beror p̊a att elektrolyterna lagras separat i varsin beh̊allare [9] [20]. Livslängden ligger
typiskt p̊a upp mot 20 år och verkningsgraden p̊a upp till 85 %. Negativa aspekter
som tas upp om batteritekniken är att tryckfall kan medföra lägre prestanda, samt att
systemkraven är mer komplicerade än för konventionella batterityper [9].

Tidigare nämndes att det i Simris nu p̊ag̊ar ett projekt om mikronät. Tv̊a batteri-
er finns installerade p̊a platsen där det ena är ett litiumjonbatteri som används för
frekvensh̊allning och det andra batteriet är ett flödesbatteri. Flödesbatteriet används
främst för att lagra överskottsproducerad el till tidpunkter där det finns ett underskott
av elproduktion [PC˙20].

2.1.2 Tryckluftslagring (CAES)

Tryckluftslager, eng. Compressed Air Energy Storage (CAES), är en lagringsteknik där
luft komprimeras och lagras. Luften kan antingen lagras ovan eller under mark. När det
finns ett effektbehov till̊ats luften expandera, och tillsammans med tillförsel av värme
flödar luften genom en turbin som driver en generator som i sin tur genererar el [12].
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Figur 6: En tryckluftsanläggning med den trycksatta reservoaren i vitt.

Befintliga anläggningar med underjordiska reservoarer, som gruvor eller andra h̊alrum,
har ofta en lagringskapacitet p̊a uppemot 400 MWh medan de ovan jord ofta ligger p̊a
runt 3-50 MWh. Detta eftersom de underjordiska lagringsmöjligheterna oftast är större.
Anläggningar ovan mark har däremot större möjligheter när det kommer till val av plats
d̊a de underjordiska lagringsmöjligheterna kräver de rätta geologiska förutsättningarna.
Kraven p̊a rätt geologiska förutsättningar är en bromskloss för CAES-tekniken, d̊a det
idag endast är ekonomiskt lönsamt att bygga anläggningar nära befintliga h̊alrum. Det
finns flera nya tekniker för att lagra luften som är under utveckling, däribland ballong-
liknande kärl för lagring p̊a havsbotten och lagring i trycksatta cylindrar ovan mark
[12].

Som nämndes tidigare värms luften upp vid expansion. I befintlig tryckluftslagring
används naturgas för att värma upp luften vilket leder till koldioxidutsläpp. För att
undvika utsläpp vid lagring har man börjat utveckla andra generationens CAES, Avan-
cerad Adiabatisk CAES (AA-CAES). Målet med AA-CAES är att ta tillvara p̊a den
värme som alstras vid kompression av luften. Det leder till en process med lägre kli-
matp̊averkan d̊a värmen kan återanvändas vid expansionsfasen och minskar behovet av
naturgas [12]. Användningen av AA-CAES resulterar i en högre verkningsgrad p̊a 70
%, jämfört med befintliga anläggningar för vanlig tryckluftsteknik där verkningsgraden
kan n̊a upp mot cirka 54 % [4].

Det finns i nuläget tv̊a CAES-anläggningar i drift, McIntosh-anläggningen i Alabama,
USA och en som ägs av E.N Kraftwerke i Huntorf, Tyskland. B̊ada anläggningarna
utnyttjar en saltdom som lagringsutrymme för den trycksatta luften [21]. En saltdom
är ett utrymme som uppst̊ar när stensalt tar sig genom den övre jordskorpan [22].
Anläggningen i Huntorf har en daglig laddning och urladdning i cykler om åtta timmar,
maxeffekten ligger p̊a 290 MW i tv̊a timmar. McIntosh-anläggningen kan ha en effekt
p̊a 110 MW i 26 timmar [12][21].
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I Tabell 1 presenteras specifikationer för de tv̊a CAES-anläggningarna.

Tabell 1: Specifikationer för tv̊a CAES-anläggningar i drift. Data erh̊allen fr̊an Energy Systems and
Energy Storage Lab [21].

Lagringsvolym [m3] Lagringsdjup [m] Tryck [bar] Effekt [MW ] Uth̊allighet [h]

Huntorf 310 000 600 50-70 290 2
McIntosh 538 000 450 45-76 110 26

CAES lämpar sig för l̊angtidslagring eftersom tekniken har en l̊ag självurladdning [9].
Uth̊alligheten kan enligt Gallardo ligga p̊a 2-100 timmar eller mer [11], medan en annan
studie presenterar 1-24 timmar eller mer [9]. Livslängden för en anläggning kan uppg̊a
till omkring 40 år [14].

Användningen av CAES leder till b̊ade klimatnytta och konsekvenser för miljön. Genom
att lagra trycksatt luft kan behovet av fossila bränslen minskas vid effekttoppar men
lagringstekniken resulterar oavsett i en p̊averkan p̊a den lokala miljön. Den största
p̊averkan sker vid konstruktion av lagringsutrymme för gasen i h̊alrummen. Storleken
p̊a reservoaren p̊averkar hur l̊angt g̊aende miljöp̊averkan blir. För att öka nyttan kan
systemet byggas energieffektivt och energi som driver gasturbinen bör vara förnybart
producerad [12].

2.1.3 Vätgaslagring

Samlingsnamnet Power-to-gas används för att beskriva tekniker där el omvandlas till
en energigas. Vätgaslagring är, som namnet avslöjar, en teknik för att lagra energi i
form av vätgas. När vätgasen producerats och lagrats kan den sedan användas direkt i
gasform i industriella processer eller alternativt omvandlas tillbaka till el. Omvandlingen
till el kan exempelvis ske med en bränslecell [23]. Nedan visas en schematisk bild av ett
vätgaslager.

Figur 7: Schematisk bild över ett vätgaslager, där lagerutrymmet som rymmer vätgasen syns i grönt.
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Vätgaslager lämpar sig väl som l̊angtidslager tack vare den l̊aga självurladdningen [4].
Verkningsgraden bedöms till upp emot 46 % av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF),
och gäller för den totala processen best̊aende av omvandling fr̊an el till vätgas med
elektrolysörer och sedan tillbaka till el med bränsleceller. B̊ade omvandlingen till vätgas
med elektrolysör och omvandling till el med bränslecell uppskattas ha verkningsgra-
der p̊a respektive cirka 68 % [24]. Livslängden p̊a ett vätgaslager ligger p̊a 15 år [14].
Uth̊alligheten för ett vätgaslager sägs vara uppemot 24 timmar eller mer [9].

För framställning av vätgas finns det flera olika alternativ. Ett av de vanligaste sätten är
ångreformering vilket innebär att vätgas framställs fr̊an naturgas genom upphettning.
Värme i kombination med en katalysator resulterar i en reaktion mellan vatten̊anga och
metan, där vätgas och koldioxid bildas. Fördelar med metoden är lägre kostnader, men
en nackdel är att det i processen släpps ut växthusgaser. Vätgas kan ocks̊a framställas
genom andra metoder; metanpyrolys och elektrolys. I metanpyrolys-processen används
ocks̊a naturgas som hettas upp, men istället för att släppa ut koldioxiden s̊a lagras den i
fast form. Det innebär att processen inte släpper ut n̊agra växthusgaser, men naturgas är
fortfarande ett krav för framställningen. Det är en ny metod som behöver utvecklas för
etablering p̊a industriell skala. Vid elektrolys däremot behövs inte naturgas. I processen
används el för att i en elektrolysör spjälka vatten till vätgas och syre [25], vilket bidrar
till den l̊aga verkningsgraden. ”Grön vätgas” kallas den vätgas som framställts genom
elektrolys av vatten med förnybar el och därav inte släpper ut n̊agra växthusgaser. ”Bl̊a
vätgas” kallas vätgasen om den är framställd med el fr̊an kolväten, som antingen kan
vara fr̊an fossila bränslen eller biobränslen, med CCS-teknik (eng. Carbon Capture and
Storage). Om vätgasen produceras med el fr̊an fossila bränslen men saknar CCS-teknik
s̊a släpps växthusgaser ut vid framställning av den fossilbaserade elektriciteten [12].

Vätgas är en lättantändlig gas och m̊aste därför hanteras enligt gällande riktlinjer och
det är en aspekt som m̊aste tas med vid etablering av vätgaslagring. Det finns olika
ämnen som behövs till bränslecellen, exempelvis används rutenium, iridium, palladium
eller platina som katalysatorer för elektrolysen. Majoriteten av dessa platinagruppsme-
taller som används inom EU utvinns i Sydafrika [12]. Slutligen bör även poängteras att
klimatp̊averkan fr̊an vätgaslagring beror p̊a vilken typ av elektricitet som används.

2.1.4 Pumpkraft

En av de vanligaste teknikerna globalt för storskalig energilagring är pumpkraftverk,
eng. Pumped Hydro Energy Storage (PHES) [12]. Likt vattenkraft används vatten som
medium men istället för att använda och lagra primärenergi fr̊an exempelvis en älv för
att generera elektricitet i vanliga vattenkraftverk s̊a används i pumpkraftverk elektrisk
energi som omvandlas till lägesenergi för att sedan omvandlas tillbaka till elektrisk
energi igen. Tv̊a reservoarer eller vattensamlingar p̊a olika höjder nyttjas genom att
pumpa upp vatten till den övre reservoaren för att sedan vid behov till̊ata vattnet att
strömma ned till den undre reservoaren genom en turbin. Reservoarerna kan antingen
vara naturligt eller artificiellt konstruerade. I Figur 8 visas en schematisk figur över ett
pumpkraftverk. Grundläggande komponenter är tv̊a reservoarer med en höjdskillnad,
en turbin och generator, en pump, tilloppstub och fr̊anloppstub. Överskott p̊a elektrisk
energi i elsystemet nyttjas för att pumpa upp vatten till den övre av de tv̊a reservoarerna
och energin lagras i form av lägesenergi genom den höjdskillnad som finns. När ett behov
finns, vid underskott i elsystemet, utvinns den elektriska energin igen genom att l̊ata
vattnet strömma ned genom turbinen till den lägre reservoaren. P̊a s̊a sätt har elektrisk
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energi lagrats genom att omvandlas till lägesenergi och sedan tillbaka till elektrisk energi
[14].

Figur 8: En pumpkraftsanläggning vars undre reservoar best̊ar av en gruva.

Det finns olika utformningar av pumpkraftsanläggningar och benämningarna av dessa
är kopplade till om systemet är anslutet till n̊agon extern tillströmmning av vatten eller
ej. Ett stängt system (eng. Closed-loop) har reservoarer som är helt separerade fr̊an
externa vattenkällor. I ett semi-öppet (eng. Semi-open) system fungerar en sjö eller ett
hav som den ena reservoaren och har ett kontinuerligt flöde av vatten. Ett öppet system
(eng. Open-system) har ett kontinuerligt flöde av vatten till eller fr̊an externa källor till
b̊ada reservoarerna [14] [13]. Det grundläggande geografiska kravet p̊a reservoarerna är
som tidigare nämnt höjdskillnad emellan dem. Omr̊aden som uppfyller dessa krav har
ofta ett högt naturvärde vilket kan innebära att en anläggning leder till negativ lokal
miljöp̊averkan, och detta kan vara en begränsande faktor [12].

Pumpkraftverk har en självurladdning p̊a max 2 % per dygn [23]. Det innebär att
tekniken lämpar sig väl för l̊angtidslagring. Uth̊alligheten ligger kring 1-24 timmar men
kan bli längre [9], det beror p̊a kraftverkets reservoar eller vattenmagasin. Effekten som
kraftverket kan leverera beror p̊a fallhöjden och vattenflödet. Verkningsgraden g̊ar upp
till cirka 84 % och livslängden för en anläggning ligger normalt p̊a mellan 40 till 60 år
men kan med livsförlängande åtgärder förlängas till uppemot 100 år [23].

I Sverige finns det möjligheter till att reglera elproduktionen i vattenkraftverken tack
vare befintliga vattenmagasin, det innebär att behovet av just pumpkraft inte varit lika
stort som i andra delar av världen [4]. I Sverige finns tre pumpkraftverk i drift, Lettens
kraftstation, Kymmens kraftstation och Eggsjöns kraftverk i Värmland [23].

De ekonomiska förutsättningarna för pumpkraft som lagringsteknik beror p̊a den geo-
grafiska miljön som anläggningen ska byggas vid. Skalan för projektet är det som styr,
exempelvis storlek p̊a dammar och tunnlar. De största kostnaderna ligger hos förm̊agan
att kunna skicka vattnet i b̊ada riktningarna genom turbinen. Dagens kostnad för en
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fullständig installation ligger p̊a omkring 196 SEK/kWh och förväntas inte förändras i
närliggande framtid [23].

Pumpkraft i underjordiska h̊alrum (UPHES)

Ett alternativ till konventionell pumpkraft är att utnyttja befintliga höjdskillnader i
underjordiska h̊alrum, eng. Underground Pumped Hydro Energy Storage (UPHES) [26].
Exempelvis kan en övergiven gruva användas som den nedre reservoaren och en sjö eller
konstruerad vattensamling som den övre [27].

I Sverige fanns det 2019 drygt 300 nedlagda gruvor enligt Naturv̊ardsverket [28]. Alla
dessa är dock inte garanterat lämpliga som energilager. Enligt Sveriges geologiska un-
dersökning kan vissa nedlagda gruvor att klassas som fornlämningar, vilket innebär att
länstyrelsens godkännande krävs för att nyttja gruvan [29].

Detta är n̊agot som b̊ade Mine Storage och Pumped Hydro Storage h̊aller p̊a att utveckla
i Sverige samt Finland[30]. Det finns även andra projekt som riktar sig mot gamla
guldgruvor i Sydafrika [27].

I det här arbetet är det just pumpkraft i gruvor som behandlas. Ett av bolagen som
utvecklar pumpkraft i gruvor, Mine Storage, pekar p̊a ett par av fördelarna; gruvpump-
kraft utnyttjar befintlig infrastruktur, vilket ska minimera konstruktionskostnaderna.
Eftersom en av reservoarerna utnyttjar en befintlig gruva kan även miljöp̊averkan bli
mindre. En viktig skillnad mot konventionell pumpkraft är även att utnyttjandet av
gruvor gör att det inte krävs en naturlig höjdskillnad där anläggningen ska placeras
[31].

Piston-baserad pumpkraft

Vid Piston-baserad pumpkraft används vattnet till att lyfta en kolv för att öka kol-
vens lägesenergi. Det sker genom att elektrisk energi används för att pumpa vatten in
i en sluten tank där kolven lyfts. Energin lagras i from av lägesenergi som kan frigöras
genom att l̊ata kolven falla och trycka tillbaka vattnet. Vattnet trycks genom en tur-
bin och lägesenergi omvandlas tillbaka till elektricitet. Fördelen med piston-baserade
pumpkraftverk är att höjdskillnaden inte behöver vara lika stor som för ett traditionellt
pumpkraftverk [27].

2.1.5 Gravitationslager

Det finns metoder för att utnyttja gravitationslager som inte använder vatten som
medium, de g̊ar under namnet Dry Gravitational Energy Storage (DGES). Exempelvis
finns Mountain Gravity Energy Storage (MGES) som är en energilagringsteknik där
en kran och en motor används för att lyfta upp sand eller grus till en högre höjd för
att sedan generera el vid behov genom att sänka sanden med hjälp av gravitationen.
Tekniken är utvecklad för att användas vid naturliga höjdskillnader s̊a som höga höjder
eller berg. Lagringstiden sträcker sig mellan sju dagar till tre år och kranens livslängd
uppskattas till 15 år. I rapporten Mountain Gravity Energy Storage: A new solution for
closing the gap between existing short- and long-term storage technologies framkommer
det att en fördel med att använda sand istället för vatten är att sand inte avdunstar
och därför sker inga förluster av massan. Sand är även billigt att använda och tekniken
kan vara lämplig även för omr̊aden där vattentillg̊angen är l̊ag. Denna typ av lagring

14



lämpar sig för mindre och isolerade elnät eller öar, i en storleksordning omkring 20 MW
[26].

Figur 9: Schematisk bild över ett gravitationlager. De gr̊aa symbolerna föreställer den massa som
förflyttas till en högre höjd vid uppladdning av lagret.

Det finns en annan teknik som involverar höga höjder men som även använder järnvägar
för att lagra energi. Tekniken kallas Advanced Rail Energy Storage (ARES) och ett
pilotprojekt för detta finns i Kalifornien. Tekniken g̊ar ut p̊a att energi lagras genom
att flytta cementblock upp till en högre höjd längs en järnväg. När uttag av elektricitet
behövs s̊a till̊ats vagnen med cementblocken att åka ned fr̊an höjden [27].
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2.1.6 Sammanfattande avsnitt: lagringstekniker

I följande avsnitt presenteras en tabell med tekniska specifikationer för respektive lag-
ringsteknik som har lyfts fram. Många av teknikerna verkar inom intervall p̊a grund av
att det finns m̊anga varierande aspekter som avgör det exakta värdet. Exempelvis beror
uth̊alligheten direkt p̊a mängden bränsle som kan lagras för de lagringstekniker som lag-
rar ett bränsle, vatten inkluderat. Detta bör finnas i åtanke d̊a värdena för uth̊allighet
redovisas, d̊a de i teorin skulle kunna variera mer än vad som ges utrymme för i Tabell 2.

Tabell 2: Sammanfattande värden för energilagringstekniker som presenterats i tidigare avsnitt. Om
flera värden erh̊allits s̊a har det högsta värdet presenterats i tabellen. CAES st̊ar för Compressed Air
Energy Storage och PHES st̊ar för Pumped Hydro Energy Storage.

Lagringsteknik Uth̊allighet [h] Lagringstid Livslängd [̊ar ] Verkningsgrad [%]

Litiumjon-batterier 10 [15] 16 [14] 88 [14]

Natriumsvavel-
batterier 8 [11] * 20 [14] 87 [14]

Flödesbatterier 48 [11] 20 [9] 85 [9]

CAES 100+ [11] 40 [14]
54 [4]

AA-CAES: 70 [4]

Vätgas 24 [32] 15 [14] 46 [24]

PHES 24 [23] 60 [23] 70-84 [23]

* Den korrekta termen som används är Long-term [9].

Tabell 3: Kort om tekniska fördelar och nackdelar hos n̊agra utvalda energilagringstekniker. CAES st̊ar
för Compressed Air Energy Storage och PHES st̊ar för Pumped Hydro Energy Storage.

Lagringsteknik Fördelar Nackdelar

Litiumjon-batterier Hög specifik energi
Negativa miljöeffekter vid
framställning

Natriumsvavel-
batterier

Återvinningsbara,
obefintlig självurladdning

Kräver hög driftstemperatur

Flödesbatterier
Effekt och lagringskapacitet kan
anpassas separat

Mer komplicerade systemkrav
jämfört med konventionella batterier

CAES L̊ang uth̊allighet och lagringstid
Lagring kan medföra lokal
miljöp̊averkan

Vätgas
Behov av vätgas kommer att
finnas i industrin

L̊ag verkningsgrad

PHES L̊aga förluster Geografiska krav
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2.2 Framtidens elsystem

Elsystemet är under ständig utveckling och det finns flera olika scenarion för hur syste-
met kommer se ut i framtiden. I Figur 10 presenteras en jämförelse mellan ett urval av
olika framtidsscenarion som tagits fram av Svenska kraftnät (Svk), Energiföretagen och
Energimyndigheten. Det som jämförs är den möjliga årliga elanvändningen i Sverige
baserat p̊a de olika scenarierna.

Figur 10: Jämförelse av den möjliga årliga elanvändningen mellan år 2020 och år 2050 för olika fram-
tidsscenarier. Data är erh̊allen fr̊an [1, 2, 33]

.

I detta arbete kommer rapporten L̊angsiktig marknadsanalys (LMA 2021) framtagen av
Svk att användas för att f̊a en bild av elsystemet som det kan se ut år 2045. I analysen
presenteras fyra scenarier varav ett valdes ut för att användas i arbetet. Gemensamt
för alla scenarier var bland annat antagandet om att behovet av el kommer att öka.
Skillnaden dem emellan var framförallt hur produktionskapaciteten för olika kraftslag
s̊ag ut. Varierande sammansättningar användes för att kunna bedöma hur den aspekten
p̊averkar systemet. Svk har antagit att utvecklingen av produktionssidan inte kommer
att ske som en följd av hur elbehovet utvecklas. Det som kommer att spela roll är opi-
nion och politiska st̊andpunkter, men ocks̊a hur teknikerna utvecklas b̊ade tekniskt och
kostnadsmässigt. Alla scenarier ska utg̊a fr̊an kraftsystemet och elmarknaden som de
ser ut idag, men ocks̊a följa beslut som redan fattats om planerade åtgärder. I mark-
nadsanalysen betonas att scenarierna inte är prognoser, utan snarare en del i arbetet
att förutse möjliga utvecklingsvägar och identifiera utmaningar och åtgärder med de
olika alternativen [1].

Varje scenario i LMA 2021 innefattade simulerade timvärden för elproduktion och el-
konsumtion för 35 olika år, med 8736 timmar per år1. De 35 åren representerade olika
väder̊ar, allts̊a år där historiska väderdata har bidragit till varierande indata till Svk:s
simuleringar. Väderdatan ska ha tagits fr̊an åren 1982-2016, och de ska inkludera till-

1Svenska kraftnät (2021) Simuleringsdata LMA 2021. [Opublicerat material]
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rinning, sol, vind och temperatur. Väderdatan resulterade i väder̊aren med sina olika
produktions- och konsumtionsvärden, och det är dessa som sedan använts i denna studie.

De fyra scenarierna som presenterades i den l̊angsiktiga marknadsanalysen var scenario
Sm̊askaligt förnybart, scenario Färdplaner mixat, scenario Elektrifiering planerbart och
scenario Elektrifiering förnybart. Nedan beskrivs dessa, samt motivationen till varför
Elektrifiering förnybart sedan valdes till simuleringarna i denna rapport.

Sm̊askaligt förnybart

Scenario Sm̊askaligt förnybart präglas av energieffektivisering och hush̊allning av resur-
ser, samtidigt som elektrifieringen av transport- och industrisektorn väntas leda till en
ökad elanvändning. Energisystemet ska bli mer sm̊askaligt, decentraliserat och ekono-
miska incitament ska bidra till strävan för människor att öka sin självförsörjandegrad.
Till följd av detta antar man en kraftigt utökad installation av solceller samt batterier
för fastigheter. Storskalig förnybar elproduktion förväntas öka men inte lika mycket som
i de andra scenarierna. Alla kärnkraftsreaktorer antas vara avvecklade år 2045. Enligt
Svenska kraftnäts simuleringar uppg̊ar elanvändningen i scenariot till 174 TWh och
elproduktionen till 187 TWh år 2045 [1].

Figur 11: Produktionskapacitet år 2045 per kraftkälla. Enligt scenario Småskaligt förnybart [1].

Färdplaner mixat

I scenario Färdplaner mixat baseras elanvändningen p̊a färdplanerna som framtagits
inom initiativet fossilfritt Sverige, och precis som i övriga scenarier antas elanvändningen
öka. En större utbyggnad av solceller förväntas, men inte i lika hög grad som i scenario
Sm̊askaligt förnybart. Elproduktion fr̊an b̊ade land- och havsbaserad vindkraft antas öka
samtidigt som livstiden för tv̊a av kärnkraftsreaktorerna förlängs för drift efter 2050.
Svenska kraftnäts simuleringar landar i detta fall p̊a en uppskattning av elanvändningen
till 188 TWh och elproduktionen till 215 TWh år 2045 [1].
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Figur 12: Produktionskapacitet år 2045 per kraftkälla. Enligt scenario Färdplan mixat [1].

Elektrifiering planerbart

El används i hög grad i scenario Elektrifiering planerbart, bland annat till stor del
inom transportsektorn. Även industrisektorn genomg̊ar en elektrifiering, men inte riktigt
i samma utsträckning som i scenario Elektrifiering förnybart. Förnybar elproduktion
förväntas byggas ut men scenariot innefattar även att planerbar produktion bibeh̊alls
eller utökas. Kärnkraft antas finnas kvar i drift år 2045, och de reaktorer som finns
kvar kompletteras även med nya s̊a att produktionskapaciteten år 2045 till och med
ökar jämfört med år 2020. Simuleringarna gjorda av Svenska kraftnät i den l̊angsiktiga
marknadsanalysen fr̊an 2021 visar p̊a 266 TWh använd el och 269 TWh producerad el
i scenariot år 2045 [1].

Figur 13: Produktionskapacitet år 2045 per kraftkälla. Enligt scenario Elektrifiering planerbart [1].
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Elektrifiering Förnybart

Det sista scenariot som kallas för Elektrifiering Förnybart var det som valdes till si-
muleringarna i denna studie. Det användes även som indata för Sverige i framtagandet
av ett gemensamt scenario med de övriga nordiska systemoperatörerna, scenariot Kli-
matneutrala Norden. Det togs fram för att formulera en möjlighet till ett koldioxidfritt
nordiskt elsystem för den nordiska nätutvecklingsplanen NGDP (Nordic Grid Deve-
lopment Perspective). I scenariot antas en stor ökning i elanvändning och en kraftig
utbyggnation av b̊ade land- och havsbaserad vindkraft. Solceller väntas byggas främst i
städerna, och kärnkraften är helt avvecklad till år 2045. Detta scenario valdes p̊a grund
av dess antagande om stor andel intermittent elproduktion, vilket ses som en intressant
utg̊angspunkt i diskussionen om det framtida behovet av energilager. I L̊angsiktig Mark-
nadsanalys 2021 beskriver Svenska kraftnät konsekvenserna av scenariot som följande:

”Scenariot innebär ett ökat behov av flexibla lösningar, b̊ade p̊a produktions-
och användarsidan för att kunna ta tillvara p̊a den producerade elen och
tillgodose elbehovet alla timmar. Utmaningar med stora produktionsöverskott
uppkommer frekvent och nya teknologier och lösningar behöver växa fram för
att hantera detta.”[1, s. 33].

Figur 14: Produktionskapacitet år 2045 per kraftkälla. Enligt scenario Elektrifiering förnybart [1].

Nedan följer en närmare redogörelse för uppskattad elkonsumtion och elproduktion år
2045 enligt det valda scenariot Elektrifiering förnybart.

2.2.1 Elkonsumtion 2045 (Elektrifiering förnybart)

I uppskattningen av elkonsumtionen år 2045 i scenariot Elektrifiering förnybart antas en
kraftigt ökad elanvändning till följd av att flera sektorer fasar ut fossila bränslen genom
att elektrifiera. Den totala elkonsumtionen i scenariot uppskattas öka fr̊an 141 TWh
år 2020 till 286 TWh år 2045. En av de stora ökningarna sker i elomr̊ade SE1 som en
konsekvens av elektrifieringen i järn- och st̊alindustrin. En annan kategori som ökar sin
elkonsumtion nämnvärt är elfordon. Fr̊an att ha haft en obefintlig elkonsumtion relativt
de andra kategorierna 2020 s̊a uppg̊ar årsbehovet för elfordon till 21 TWh år 2045, enligt
antaganden i Elektrifiering förnybart-scenariot [1]. I Tabell 4 nedan presenteras den p̊a
förhand antagna elkonsumtionen för de olika kategorierna år 2045 enligt valt scenario,
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jämfört med värdena för år 2020.

Tabell 4: Elkonsumtion fördelat p̊a förbrukningskategorier år 2020 jämfört med Svenska kraftnäts sce-
nario Elektrifiering förnybart för år 2045 [1]

.

Kategori [TWh/̊ar] 2020 2045

Nätförluster 11 22
Elfordon 0 21
Serverhallar 1 11
Industri 50 159
Hush̊all/service/transport 79 73
Totalt 141 286

N̊agot som inte syns direkt i tabellen är den ökade elkonsumtionen som g̊ar till att pro-
ducera vätgas. Vätgasproduktionen antas i scenariot finnas som en flexibilitetstjänst
där vätgas produceras vid l̊aga elpriser och stoppar produktionen vid höga. Produk-
tionen av vätgas ing̊ar i flera förbrukningskategorier, d̊a det beroende p̊a elpris b̊ade
produceras vätgas till framställning av gröna bränslen och till lagerh̊allning i elinten-
siva industrier. En lagerkapacitet p̊a sju dygn antas finnas för vätgasen som används
för framställning av järnsvamp ur järnmalm. Den elintensiva industrin som finns re-
dan idag antas följa i princip samma förbrukningsmönster även i framtiden, medan den
nytillkomna antas kunna driftas mer flexibelt. Till exempel ska de vid höga elpriser
kunna minska användningen av el fr̊an elnätet och använda andra energibärare istället,
alternativt minska produktionen [1].

2.2.2 Elproduktion 2045 (Elektrifiering förnybart)

I det valda scenariot Elektrifiering förnybart antas elproduktionen uppn̊a b̊ade m̊alet
om fossilfri elproduktion till 2040 och m̊alet om ett nettonoll-utsläpp av växthusgaser
till 2045. Scenariot Elektrifiering förnybart innebär en stor utbyggnation av förnybar
elproduktion där el har rollen som den primära energibäraren i ett energisystem där
elektrifiering av olika delar av samhället är viktig för att n̊a ovan nämnda m̊al. Sam-
mansättningen av produktionskapacitet för det valda scenariot presenteras nedan i Ta-
bell 5. Vattenkraft har av Svk givits ett förenklande antagande om att förbli konstant.
Kärnkraftverken antas avvecklas i takt med att de n̊ar en livstid p̊a 60 år, vilket in-
nebär att alla reaktorer kommer att vara nedlagda år 2045. Den installerade effekten
vindkraft ökar kraftigt i scenariot. B̊ade genom en utbyggnad av landbaserad vindkraft i
norr, men ocks̊a genom havsbaserad vindkraft utefter kusterna. Produktionskapaciteten
för solkraft antas ocks̊a expandera, främst inne i städerna i kombination med batterier.
Det enda som minskar i tabellen är den övriga termiska produktionskapaciteten, där
kraftvärme ing̊ar. Den bristande lönsamheten i kombination med ett lägre värmebehov,
som beror p̊a bättre utnyttjande av restvärme, gör att kraftvärmens elproduktion mins-
kar [1]. Notera att den totala produktionskapaciteten är större år 2045 än år 2020 vilket
gör att till exempel en variabel som vattenkraft, som egentligen är konstant p̊a 16 300
MW b̊ada åren, f̊ar en mindre andel av det totala värdet i cirkeldiagrammet. Simule-
ringarna som gjordes av Svenska kraftnät resulterade i en elproduktion p̊a 304 TWh år
2045.
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Tabell 5: Produktionskapacitet i Sveriges elsystem år 2020 jämfört med Svenska kraftnäts scenario
Elektrifiering förnybart för år 2045 [1].

Kraftslag [GW ] 2020 2045

Vattenkraft 16,3 16,3
Kärnkraft 7,75 0
Vindkraft land 9,25 26,8
Vindkraft hav 0,200 28,5
Solkraft 0,840 19,1
Övrig termisk 5,83 4,19

Totalt 40,2 94,9

(a) Produktionskapacitet år 2020. (b) Produktionskapacitet år 2045.

Figur 15: Produktionskapacitet i Sveriges elsystem år 2020 jämfört med Svenska kraftnäts scenario
Elektrifiering förnybart år 2045 [1].

Antagandet om att vattenkraftens produktionskapacitet h̊alls konstant är en följd av
ovissheten med de kommande miljöprövningarna. Vattenkraftsanläggningarna i Sveri-
ge kommer de närmsta tv̊a decennierna att omprövas efter den nationella planen för
moderna miljövillkor, och det är osäkert hur detta kommer att p̊averka produktions-
bidraget. En möjlighet som diskuteras i den l̊angsiktiga marknadsanalysen 2021 är d̊a
alla vattenförekomster n̊ar god ekologisk status. Detta skulle enligt Svenska kraftnät
innebära att produktionsförlusterna kan bli upp mot 10,5 TWh per år [1].
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3 Metod

Arbetet best̊ar av tre moment. Första delen berör fr̊ageställning ett: Hur ser framtidssy-
nen p̊a energilager ut idag för Sverige år 2045?, och best̊ar av en intervjustudie. Därefter
följer den andra delen av projektet som presenterar en bild av hur elsystemet i Sverige
kan se ut år 2045 och som ska svara p̊a fr̊ageställning tv̊a: Hur kommer Sveriges behov av
l̊angtidslagring att se ut år 2045?. Slutligen best̊ar den sista delen av modellering av en
pumpkraftsanläggning i en gruva. Pumpkraftverket ska ha som syfte att avlasta elnätet
och bidra med effekt vid l̊anga underskottstillfällen. Detta sker genom simuleringar av
flertalet anläggningar i kombination med det utredda behovet av l̊angtidslagring fr̊an
del tv̊a, och dessa syftar till att svara p̊a fr̊ageställning tre: Hur väl kommer pumpkraft i
gruvor att lämpa sig som teknik för att täcka Sveriges behov av l̊angtidslagring år 2045?

3.1 Intervjustudie

Vid genomförda intervjuer användes en semistrukturerad intervjumetod, vilket innebär
att fr̊agorna som gavs var en kombination av strukturerade förutbestämda fr̊agor och
spontana fr̊agor som uppkom under intervjutillfället. Enligt Anne Galletta [34] är se-
mistrukturerad intervju en bra metod när det finns en viss kunskap inom ämnet som
kan besvaras med fr̊agor bestämda p̊a förhand, men där det samtidigt ges utrymme för
spontana fr̊agor. Som nämndes i metodavsnittets inledning besvarades studiens första
fr̊ageställning med hjälp av denna intervjustudie. Aktörer och företag som är involve-
rade i dagens marknad och utveckling av ny teknik har f̊att bidra med kunskap som
l̊ag till grund för uppskattningen av vilken syn som finns p̊a energilagring i framtiden.
Aktörerna som deltar i utvecklingen av energilager kan sägas tillhöra tre kategorier, de
som är i behov av tekniken, de som utvecklar den, samt de med bredare expertkunskaper
inom ämnet energilagring. Därför har intervjuade parter för denna studie huvudsakli-
gen valts ut fr̊an dessa tre kategorier: utvecklare av energilager och användare av
energilager, och experter p̊a energilager. Följande representanter har intervjuats:

Tabell 6: Representanter som intervjuats i intervjustudien.

Representant Roll, Företag Kategori/Lagringsteknik

Anders Grahl Energianalytiker, BatteryLoop Batterier

Thomas Johansson VD, Mine Storage UPHES*

Mikael Bergmark
Projektutvecklare,

Pumped Hydro Storage Sweden AB
UPHES*

Anton Thorstensson Energikonsult, Ramboll Vätgaslager

Bengt Johansson Affärsutvecklare, Ellevio Användare

Niclas Damsgaard Chefsstrateg, Svk Användare

Arne Berlin Affärsstrateg, Vattenfall Eldistribution Användare

Johan Söderbom Tematisk ledare, InnoEnergy Expert

Lennart Söder Professor i elkraftssystem, KTH Expert

Caroline Haglund Stignor
Förstärkningsomr̊adesledare -

Robust och Flexibelt energisystem,
RISE

Expert

* UPHES - Underground Pumped Hydro Energy Storage
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Valet av intervjuade parter var en iterativ process. Om ny information gällande presen-
terade lagringstekniker, helt nya lagrinstekniker eller om ytterligare relevanta aktörer
framkom under intervjun s̊a uppdaterades informationen i Tabell 2.1.6 och möjligheten
att h̊alla fler intervjuer hölls öppen.

Fr̊agorna som besvarades av listade aktörer delades ut i förväg, experter och köpare
fick samma fr̊agor medan teknikutvecklare fick andra fr̊agor. De fr̊agor som ställdes vid
intervjuerna finns bifogade i sin helhet i Appendix A: Intervjufr̊agor. Resultatet fr̊an
intervjuerna sammanställdes i en intervjusammanfattning där perspektiv fr̊an de olika
aktörsrollerna framfördes och eventuella likheter och skillnader relevanta för studien
belystes. Resultatet fr̊an intervjuerna finns presenterade i Avsnitt 4.1.

Alla intervjuade parter fick ta del av en sammanställning för den enskilda intervjun samt
den text som presenteras i rapporten. Samtliga har haft möjlighet att rätta eventuella
felaktigheter.

3.2 Framtida behov av energilager

För att kunna göra en bedömning av behovet för energilager år 2045 gjordes en egen
modellering av produktions- och konsumtionsdata fr̊an Svk:s framtidsscenario Elektri-
fiering förnybart. Mer ing̊aende bakgrundsinformation om antaganden inom scenariot
g̊ar att läsa i Avsnitt 2.2.1 och Avsnitt 2.2.2. Denna del gjordes i Matlab som är ett
program för matematiska och tekniska beräkningar.

Först hämtades produktions- och konsumtionsdata fr̊an Svk:s simuleringsmaterial2 till
L̊angsiktig marknadsanalys 2021. I materialet fanns de simulerade timvärdena för 8736
timmar per år i 35 olika väder̊ar, se Figur 2.2.2.

I konsumtionsdatan fanns allts̊a konsumtionen i de olika elomr̊adena varje timme under
de 35 olika vädervariationerna för 2045, och i produktionsdatan fanns motsvarande
värden p̊a elproduktion för de olika kraftslagen. De simulerade kraftslagen listas nedan:

• Kärnkraft

• Vattenkraft

• Havsbaserad vindkraft

• Landbaserad vindkraft

• Övrig termisk produktion (t ex el fr̊an kraftvärmeverk)

• Solkraft

Den av Svk antagna sammansättningen av de olika kraftslagen år 2020 och 2045 g̊ar att
se i Tabell 5. Detta i kombination med övriga antaganden och indata enligt scenariot
Elektrifiering förnybart gav den produktionsdata som användes.

Produktions- och konsumtionsdatan användes för att uppskatta behovet av lagring, och
detta gjordes enligt tre olika fall. De symboliserar olika angreppssätt en kan använda
vid uppskattning av lagringsbehov som sedan ska leda till en dimensionering av ett
lagringssystem.

2Svenska Kraftnät (2021) Simuleringsdata LMA 2021. [Opublicerat material]
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I Fall A skulle lagringssystemet dimensioneras efter ett medel̊ar med avseende p̊a väder.
Här togs ett medelvärde p̊a produktion och konsumtion för alla 35 väder̊ar fram varje
timme, vilket resulterade i en simulering av 2045 utifr̊an att vädret antogs till ett me-
delvärde. Kriterierna för valet av antal pumpkraftsanläggningar i lagringssystemet var
att klara energibehovet under det längsta underskottet och även effektbehovet vid det
största effektunderskottet.

I Fall B valdes först det år där det längsta underskottstillfället simulerades. För att
ta fram tillfället simulerades produktions- och konsumtionsdata för respektive av de 35
väder̊aren och för varje år registrerades i simuleringen alla underskottstillfällen och deras
varaktighet. Genom att sortera vektorn utifr̊an varaktighet erhölls det längsta under-
skottstillfället för varje väder̊ar. Det längsta underskottet för varje väder̊ar jämfördes för
att hitta det längsta underskottet bland de 35 väder̊aren. Lagringssystemet skulle allts̊a
i Fall B dimensioneras efter det valda väder̊aret med det längsta underskottstillfället,
och kriterierna för valet av antal anläggningar var samma för Fall B som för Fall A.

Fall C bygger p̊a att behovet likställs med den energimängd som 90 % av alla l̊anga
underskottstillfällen fr̊an alla 35 väder̊ar h̊aller sig inom. Alla underskottstillfällen över
åtta timmar, för de 35 väder̊aren, registrerades och dess energiunderskott sparades i
en vektor. Efter att ha sorterat vektorn kunde den energimängd som inte överstigs av
90 % av underskottstilfällena registreras, och denna energimängd l̊ag till grund för lag-
ringsbehovet som senare skulle användas vid dimensioneringen av pumpkraftsystemet.
Kravet vid val av antal anläggningar var dels att klara den nyss nämnda energimängden,
men ocks̊a att klara det maximala effektunderskottet som registrerades under alla 35
väder̊ar.

3.3 Modellering av pumpkraft

Först beskrivs hur en modell för ett pumpkraftverk togs fram och sedan redogörs kort-
fattat för vilka simuleringar som genomfördes, och hur antalet simulerade anläggningar
valdes.

3.3.1 Framtagande av modell för ett pumpkraftverk

Modellen över en pumpkraftsanläggning togs fram i Matlab. Pumpkraftsmodellen läser
in produktions- och konsumtionskurvor som presenterades i Avsnitt 3.2. Modellen si-
mulerar driften av ett valbart antal pumpkraftsanläggningar p̊a timbasis under ett år.
Ur modellen f̊as information om totalt underskott för systemet efter att anläggningarna
implementerats, totala antalet underskottstimmar samt vattenmängden i de tv̊a reser-
voarerna för varje timme. Även information om underskottens längd med och utan
pumpkraftsanläggningar f̊as.

I modellen finns vissa vedertagna konstanter som har använts för beräkningarna. Dessa
är listade nedan i Tabell 7.

Tabell 7: Konstanter använda i pumpkraftsmodellen. Samtliga värden är erh̊allna fr̊an [35].

Konstant Förkorting Värde Enhet

Dynamisk viskositet µ 1040 · 10−6 Ns/m2

Densitet ρ 998,2 kg/m3

Tyngdacceleration g 9,82 m/s2
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Vidare har antaganden om systemet gjorts vilka finns sammanfattade i Tabell 8. Den
mängd energi som kan utvinnas ur ett pumpkraftverk bestäms av flera faktorer, exem-
pelvis höjdskillnaden mellan de tv̊a reservoarerna och vattenvolymen [14]. Rördiameter,
höjdskillnad och vattenvolym har antagits i samarbete med Thomas Johansson3 utifr̊an
vad som ans̊ags rimligt för ett pumpkraftverk med en gruva som den lägsta reservoa-
ren. Verkningraden för ett befintligt pumpkraftsprojekt i Finland4 var cirka 77 % där
pumpen och turbinen stod för de största förlustandelarna. Verkninggraden för pumpen
och turbinen är erh̊allna fr̊an samma projekt. De var framtagna för ett specifikt system
men antogs vara representativt för följande modell ocks̊a.

Tabell 8: Antagna värden för pumpkraftverket.

Variabel Förkortning Värde Enhet

Rörradie r 1,50 m
Total vattenvolym i reservoarerna V 1 · 106 m3

Fallhöjd H 400 m
Verkningsgrad - pump ηp 0,900 -
Verkningsgrad - turbin ηt 0,905 -

Vid den första timmen p̊a året antas respektive reservoar inneh̊alla 50 % av den totala
vattenmängden i systemet. Därefter uppdateras vattenmängden i respektive reservoar
utifr̊an om vatten pumpas upp eller fylls p̊a i gruvan.

I modellen var antalet anläggningar med UPHES justerbart. Detta gjordes dock med en
förenkling som innebär att alla anläggningar styrs enhetligt. Det finns med andra ord
ingen möjlighet i modellen att detaljstyra en viss anläggning till att öka produktionen
medan andra minskar.

Modellen best̊ar av en huvudfil som motsvarar pumpkraftverket och sedan anropas tv̊a
olika funktioner beroende p̊a om systemet har ett underskott eller överskott fr̊an effekt-
balansen, se Figur 16. Om elnätet har ett underskott s̊a kommer pumpkraftverket anro-
pa funktionen för turbinen och mata ut effekt till elnätet, om elnätet har ett överskott
kommer pumpkraftverket istället anropa funktionen för pumpen och konsumera effekt
fr̊an elnätet.

Figur 16: Schematisk bild över funktionerna i Matlab och hur de används tillsammans.

I pump- och/eller turbinfunktionen används ett startvärde för vattnets hastighet p̊a 4

3Thomas Johansson, Mine Storage. Intervju 7 mars 2022.
4Ernst Zeller, Pöyry (2017). An innovative pumped-storage project in an underground mine. [Opub-

licerat material]
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m/s. Utifr̊an vattnets hastighet v kan vattnets flöde Q̇ beräknas med hjälp av radien r
i Ekvation 3.1 [35].

Q̇ = πr2v (3.1)

Den effekt som pumpen eller turbinen kan leverera beror p̊a systemspecifika parametrar
som är förutbestämda samt vattnets flöde enligt Ekvation 3.1 för respektive timme.
Ekvation 3.2 [13] beskriver den användbara effekten Pt som g̊ar att f̊a ut fr̊an turbinen
d̊a vatten strömmar ner fr̊an den övre till den undre reservoaren, det vill säga effekten
som turbinen levererar. Detta beror p̊a vattnets densitet ρ, höjden H, vattenflödet
genom turbinen Q̇t, tyngdaccelerationen g och verkningsgraden ηt. Om ηt tas bort fr̊an
denna formel s̊a beskrivs istället den teoretiska maxeffekt som ges av vattenflödet. I och
med förluster i turbinen som ger upphov till verkningsgraden g̊ar det inte att använda
precis all lägesenergi hos vattnet.

Pt = ρgHQ̇tηt (3.2)

Ekvation 3.3 [13] beskriver den effekt Pp som pumpen kräver fr̊an elnätet för att pumpa
givet vattenflöde Q̇p fr̊an gruvan till den övre reservoaren. Samma variabler som för
Ekvation 3.2 används i denna beräkning, med skillnaden att det nu istället är pumpens
verkningsgrad ηp som används.

Pp =
ρgHQ̇p

ηp
(3.3)

Vattenmängden i reservoaren uppdateras utefter om gruvan fylls eller töms och vat-
tenmängden som pumpas upp eller töms ned varje timme beräknades med hjälp av Ek-
vation 3.1. Men om mängden vatten som kan tömmas eller pumpas inte finns tillgängligt
i reservoaren s̊a kommer systemet varken tömma eller fylla lagret och därav sker ingen
effektförändring.

I Tabell 9 presenteras maximal effekt och lagringskapacitet samt uth̊alligheten för en
modellerad pumpkraftsanläggning.

Tabell 9: Värden för en pumpkraftsanläggning avrundade till tre värdesiffror.

Variabel Förkortning Värde Enhet

Maxeffekt Pmax 100 MW
Lagringskapacitet Emax 1 090 MWh
Uth̊allighet U 10,9 h

3.3.2 Simuleringar

När modellen över pumpkraftverket var färdig utfördes ett antal simuleringar. Först
bestämdes tre olika antal pumpkraftsanläggningar som skulle simuleras. Pump-
kraftsanläggningarna styrdes efter ett antagande om att pumpa upp vatten till den
övre reservoaren s̊a fort det blir ett överskott, och släppa ner vatten genom turbinen
efter de första åtta timmarna vid varje nytt underskottstillfälle. Det beror p̊a att de
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första åtta timmarna av varje underskott antas täckas av andra lagringstekniker, till
exempel batterier.

I Fall A och B valdes antalet genom att utg̊a fr̊an det längsta sammanhängande
underskottet i respektive fall, och utifr̊an kravet att anläggningarna skulle klara av
att tillgodose energibehovet vid det längsta underskottet. Dessutom skulle pump-
kraftsanläggningarna även klara av att tillgodose det största simulerade effektunder-
skottet varje år för Fall A och Fall B. Ekvation 3.2 användes för att beräkna hur m̊anga
pumpkraftsanläggningar som behövdes för att täcka det största effektunderskottet. An-
talet anläggningar skulle allts̊a klara kravet b̊ade p̊a det längsta underskottets ener-
gimängd samt p̊a det största effektunderskottet som uppkom under året.

I Fall C valdes antalet anläggningar utefter kravet att klara av att tillgodose ett un-
derskottstillfälle som motsvarar den energimängd som 90 % av alla l̊anga underskotts-
tillfällen h̊aller sig inom, samt kravet att de ska klara av att tillgodose det största
effektunderskottet som uppst̊ar under alla de 35 väder̊aren. I teorin ska denna dimen-
sionering med fylld övre reservoar allts̊a kunna klara 90 % av alla simulerade underskott
längre än åtta timmar under alla 35 väder̊ar. Ekvation 3.4 användes för att beräkna
vilken vattenmängd V , och därav antal anläggningar, som skulle behövas för att täcka
energibehovet E i respektive fall.

V = 3600 · E

ρgH
[m3] (3.4)

Slutligen simulerades det valda antalet anläggningar för Fall A, B och C över hela år.
Alla valda antal testades för b̊ade medel̊aret samt det valda väder̊aret som användes i
Fall B.

Utnyttjandegraden för varje kombination av antal anläggningar och väder̊ar beräknades
enligt Ekvation 3.5.

Utnyttjandegrad =
Elproduktion

Installerad effekt · tid
[%] (3.5)

3.4 Validering

För att bedöma om simuleringsresultaten kan anses rimliga jämfördes ett antal para-
metrar med tidigare studier samt Svk:s egna simuleringsresultat. Parametrarna, dess
värden och var de är hämtade ifr̊an presenteras i Tabell 10.

Tabell 10: Data fr̊an LMA [1] som underlag till validering av resultatet.

Parameter Värde Hänvisning

Elproduktion/̊ar 304 TWh LMA 2021, Svk [1]
Elkonsumtion/̊ar 286 TWh LMA 2021, Svk [1]
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4 Resultat

Resultatet presenteras uppdelat i tre delar. Först presenteras en sammanställning av
intervjustudien. Därefter resultatet som erhölls fr̊an uppskattningen av elsystemet med
beräknat lagringsbehov år 2045, och till sist resultatet fr̊an implementeringen av pump-
kraftsmodellen.

4.1 Sammanställning av intervjuer

Inledningsvis fick intervjuade parter fr̊agor om vilken potential olika lagringstekniker
tros ha och vilka tekniker som sp̊as kunna f̊a störst genomslag p̊a den svenska mark-
naden. De befintliga vattenmagasinen är en viktig tillg̊ang som storskaligt lager med
möjlighet till l̊angtidslagring. En större användning av batterier och andra kortare lag-
ringstekniker i systemet skulle kunna frigöra kapacitet hos vattenkraften som d̊a kan
utnyttjas för längre lagringstider. Batterier skulle till exempel kunna installeras p̊a
plats vid vattenkraftverken och ta hand om de snabbaste svängningarna. En faktor
som togs upp fr̊an experth̊all är ocks̊a att klimatförändringarna kan innebära ändrade
förutsättningar. Om vintrarna blir varmare s̊a medför det att elkonsumtionen och till-
rinningen till älvarna blir mer jämn över året, och det kan bidra till att en större andel
av vattnet i magasinen kan nyttjas för att balansera upp vindkraften.

Vätgas

Vätgas som lagringsteknik tas upp av nästan samtliga användare och experter. Flera de-
lar tron om att vätgaslager inte kommer att dimensioneras utefter behov i kraftsystemet,
utan efter behovet i industrin och användas i gasform för till exempel st̊altillverkning.
Vätgas skulle d̊a kunna framställas när el produceras i överskott och framställningen
skulle stoppas när elpriserna stiger. P̊a s̊a sätt bidrar lagret även med en sorts flexibi-
litetstjänst genom att jämna ut överskott och underskott i elsystemet. Det kan änd̊a
komma att finnas möjlighet till elproduktion i viss utsträckning fr̊an dessa vätgaslager
med exempelvis gasturbiner, men troligtvis inte för kontinuerligt bruk. En anledning till
att omvandlingen tillbaka fr̊an vätgas till el anses mindre trolig är de stora förlusterna
som omvandlingen medför. Förluster som blir dyra och sv̊ara att motivera ekonomiskt.
Men alla höll inte med om detta. I motargumentet tas det upp att problemet inte är brist
p̊a energi. Det finns gott om energi, utmaningen är att omvandla det och ha tillräckligt
med energi tillgängligt vid rätt tillfälle. Därför gör det inte s̊a mycket att tappa delar
av energin, s̊a länge elpriserna vid elunderskott är s̊a pass höga att de kan motivera
förlusterna vid omvandling tillbaka till el. Ju större prisvariationer desto större poten-
tial f̊ar vätgaslager med omvandling tillbaka till el, och med tanke p̊a hur variationerna
p̊a elnätet ser ut redan idag skulle det kunna vara fullt möjligt. Vikten av att kunna
utnyttja alla aspekter av lagret diskuterades, för att p̊a s̊a sätt kunna höja lönsamheten.
Till exempel kan värme säljas till närliggande fastigheter eller fjärrvärmenät, och syrgas
kan nyttjas inom v̊arden. Ett alternativ för st̊alindustrin som framkom under en intervju
skulle kunna vara att överproducera järnsvamp när det är lönsamt och sedan använda
sig av ett sorts mellanlager. I expertgruppen fanns ett perspektiv som gick steget längre
och sp̊adde att alla framtidens stora lagringsvolymer där el omvandlas till n̊agon annan
energiform i regel inte kommer att omvandlas tillbaka till el. Istället för att konstruera
nya anläggningar som endast stöttar kraftsystemet kan istället befintliga anläggningar
komma att utnyttjas till fler ändam̊al. Till exempel kan det ovan nämnda vätgaslagret
i st̊alindustrin konstrueras med möjlighet till elproduktion vid behov.
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Batterier

Batterier är en lagringsteknik som ofta togs upp under intervjuerna. Konventionella bat-
terier bedöms dock ha sin största potential p̊a sekund- och dygnsbasis. De har förm̊agan
att reagera väldigt snabbt, och eftersom lönsamheten hänger ihop med antalet cykler
är det mer effektivt att utnyttja lagrets cykler s̊a ofta som möjligt. Det hävdas att
det egentligen inte finns n̊agra tekniska hinder för l̊angtidslagring, men det finns andra
tekniker som skulle passa bättre. Åsikterna delas av representanter för olika roller som
tror att batterier kommer kunna ta hand om de korta lagringsbehoven, till exempel i
form av frekvensreglering, och p̊a s̊a sätt även kunna möjliggöra för att till exempel
vattenkraften ska kunna ta hand om behovet för l̊angtidslagring som nämnt innan. En
diskussion om potentialen för flödesbatterier framkom under n̊agra intervjuer. Den ge-
nerella uppfattningen verkar vara att de kan komma att st̊a för en mycket flexibel form
av lagring, men för att detta ska hända behöver förmodligen utveckling ske p̊a ett par
omr̊aden. Bland annat förväntas det i dagsläget mest använda materialet vanadin bytas
ut efterhand mot mer järnbaserade eller organiska elektrolyter.

Pumpkraft

Tillhandah̊allare av tekniken bedömer att potentialen för pumpkraft i gruvor bör vara
god. I och med de l̊aga förlusterna ser man tekniken som passande för l̊angtidslagring.
Mångsidigheten gör att det g̊ar att verka p̊a flera olika marknader, som stödtjänst och
nätnytta, i elhandel, eller i direkt samarbete med producenter eller laster. Anläggningen
kan d̊a konstrueras flexibelt utefter det tänkta användningsomr̊adet. Tv̊a av styrkorna
tros vara resurseffektivitet och ekonomisk lönsamhet. Lönsamheten tas även upp som
en utmaning d̊a det gäller att kunna säkra intäktsmöjligheter, b̊ade nu och l̊angsiktigt,
som kan motivera kostnaderna vid en investering. I intervjustudien framkommer delade
meningar fr̊an användare och experter när det kommer till pumpkraft i gruvor. Det
poängterades av vissa att prisvariationerna i Sverige tidigare varit s̊a pass l̊aga att det
inte funnits n̊agon lönsamhet i pumpkraft, men att det mycket väl skulle kunna vara
p̊a väg att ändras nu. N̊agra stod dock fast vid åsikten att tekniken nog inte har sin
största potential i Sverige, delvis p̊a grund av den befintliga vattenkraftslagringen men
ocks̊a för att överföringskapaciteten i elnätet förutsätts bli mycket bättre. En diskussion
framkom även ang̊aende vilket användningsmönster pumpkraftslagret skulle kunna ha
och hur det skulle p̊averka lönsamheten. Ett lager som har för avsikt att endast nyttjas
under sällsynta tillfällen trodde man skulle f̊a sv̊arare med den ekonomiska kalkylen än
ett som nyttjas mer kontinuerligt. Möjligheten till fri placering av lagret uttrycktes som
en faktor som ocks̊a p̊averkar potentialen. Gruvlager är platsbundna s̊atillvida att de
m̊aste placeras vid en passande gruva, men om detta kan ske i de elomr̊aden där det
finns ett behov av elproduktion s̊a ses inte placeringskravet som ett hinder.

Flexibilitet

Ett sätt att lösa utmaningar med överskott och underskott är genom att skapa flexibili-
tet i systemet med hjälp av sektorskoppling. Det innebär exempelvis att man ska kunna
koppla över och lagra värme istället för el. Typiskt kan detta ske vid en industriell pro-
cess där man är uppkopplad mot elnätet men vid behov kan lagra i processen p̊a n̊agot
annat sätt. En ytterligare möjlighet som tas upp är att styra produktionen av el genom
att nyttja värmelager i anslutning till kraftvärmeverk. Om elbehovet är stort skulle
kraftvärmeverket kunna styras till att producera mer el, samtidigt som värmelagret
d̊a skulle tillgodose värmebehovet. P̊a s̊a sätt fungerar värmelagret som ett stöd till
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elsystemet.

Ett annat förslag för att skapa flexibilitet genom lagring är att utnyttja elbilar. Den
ökande andelen eldrivna fordon kommer att driva upp elbehovet, och i ett potentiellt
scenario där elbilarna kanske bara behöver laddas en g̊ang i veckan utgör de p̊a sätt och
vis ett energilager som kan öka flexibiliteten i elanvändning genom att laddas vid rätt
tillfälle; när det bl̊aser. Däremot uttrycks tveksamhet kring möjligheten att föra tillbaka
elen till elnätet.

Utmaningar

Utmaningar till en mer storskalig etablering av specifika lagringstekniker diskuterades,
men ocks̊a av energilagring i allmänhet. Fr̊agan om kostnader och lönsamhet togs upp av
m̊anga parter, vilket bekräftar den stora betydelse det har för aktörerna. L̊angtidslagring
som inte planeras att nyttjas kontinuerligt utan vid mer undantagsmässiga fall verkar ha
särskilt sv̊art att f̊a lönsamheten att g̊a ihop som det ser ut idag. Även kostnadsutveck-
lingen för exempelvis batterier och elektrolysörer kommer att f̊a betydelse. Variationer
i elpris uttrycks som en faktor som p̊averkar utnyttjandet av elbilar som energilagring.
Utmaningen ligger i fr̊agan om prisvariationerna blir s̊a pass höga att elbilsanvändarna
motiveras att ladda vid ett tillfälle som gynnar effektbalansen i kraftsystemet s̊a att
lasten p̊a s̊a sätt blir flexibel.

För att energilager ska f̊a genomslag krävs ett behov, och de bakomliggande drivkraf-
terna till själva lagringsbehovet pekas ocks̊a ut som en utmaning. Många förutsätter en
stor ökning i produktionskapacitet för sol- och vindkraft, men en respondent framhäver
sv̊ara och ofta l̊anga tillst̊andsprocesser som n̊agot som kan bromsa utbyggnaden och p̊a
s̊a sätt inte skapa det behov av energilager som m̊anga förväntar sig. Tillst̊and kan vara
en utmaning som även kopplas till vattenkraften. Om vattenkraft ska kunna fungera
som den balanserande kraften i elsystemet behöver elnätet kring anläggningarna och
längs med transmissionsledningar genom landet förstärkas, och tillst̊and för det skulle
potentiellt kunna försv̊ara processen.

S̊aväl användare som experter och tillhandah̊allare lyfte även utmaningar relaterade
till regelverk, däribland systemet med tariffregler och osäkerheten kring hur reglerna
för energilager ser ut. Anläggningar för att lagra energi klassas i regel inte enbart som
producenter eller konsumenter. Det behövs ett regelsystem där man kan känna tillit till
vilka regler som gäller för just dessa anläggningar, s̊a att riskerna minskar för investerare.
Gällande specifika tekniker som diskuterades med tillhandah̊allare fanns b̊ade röster om
att marknaden inte skulle vara mogen för storskalig etablering, men ocks̊a de som tyckte
att marknaden för deras teknik hade börjat ta fart den sista tiden b̊ade avseende intresse
och antal aktörer. De som hävdade att marknaden ännu inte var mogen specificerade
intresse och befintliga marknadsplatser som hinder. Även fr̊an experterna fanns åsikten
att bättre marknadsdesign m̊aste till, och en specifik utmaning ligger i att reda ut
problem kopplade till att elnätsbolag och elhandelsbolag ofta motverkar varandra. När
det är tr̊angt med överföringskapaciteten i städerna vill elnätsbolagen pressa ned och
jämna ut effekten medan elhandelsbolagen skulle kunna tjäna p̊a att det konsumeras
mer när det finns mycket billig el tillgänglig, och problematiken i detta m̊aste lösas.

Teknikutveckling i allmänhet lyftes av ett f̊atal som en utmaning till en större etablering
av l̊angtidslager, men utöver dessa var det en generellt optimistisk bild som presente-
rades. De tekniska utmaningarna som adresserades under intervjuerna bestod främst
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av l̊ag verkningsgrad i omvandlingen mellan vätgas och el. Även utmaningar för stor-
skaliga energilager, vare sig det är bränsle eller vatten, med l̊ang uth̊allighet lyftes fr̊an
användarsidan. Det skulle krävas stora volymer bränsle eller vatten för s̊adana lager
vilket i sig kan innebära praktiska utmaningar.

Behov av energilager i framtiden

Behovet av energilager i framtiden är sv̊art att bedöma idag. Vid tillfr̊agan f̊as vari-
erande svar fr̊an respondenterna. Majoriteten är överens om att behovet förmodligen
kommer att öka till följd av att andelen sol- och vindkraft i produktionsmixen förväntas
öka. Däremot finns det n̊agra enstaka fall där åsikterna g̊ar isär ang̊aende det ökade
behovet. Somliga förutsp̊ar att behovet av energilager kan tänkas blir mindre än vad
man tror. Anledningen till det tros vara en ökad flexibilitet i överföringskapacitet som
ska f̊as d̊a elnätet byggs ut och i högre grad kopplas mot omvärlden, men ocks̊a en
ökad flexibilitet till följd av satsningar inom industrin. Här kan flexibilitet och lagring
komma att ställas mot varandra, en större flexibilitet fr̊an användarsidan kan resultera
i ett minskat behov av energilagring. Samtidigt finns det ett annat perspektiv bland
de tillfr̊agade där användarflexibilitet p̊a sätt och vis g̊ar hand i hand med behovet av
energilager. En ökad flexibilitet kan ske genom att använda ett energilager för att kunna
konsumera el därifr̊an istället för elnätet d̊a elpriserna är för höga. P̊a s̊a sätt agerar
konsumenten som en mer flexibel last p̊a elnätet.

För att uppskatta behovet av energilager kan det vara klokt att identifiera vilka driv-
krafter som driver upp och vilka som dämpar variationer i elpriset d̊a detta i sin tur
kommer att p̊averka behovet av lagring, enligt en av de intervjuade användarna. Bland
de varierande svaren fr̊an användare och experter framkommer ocks̊a ett par andra svar.
Ett av dem var att framhäva att det inte egentligen finns n̊agot fysiskt behov av ener-
gilager utan behov snarare uppst̊ar om en tillräckligt bra och billig lösning presenteras.
Enligt detta perspektiv förutsätter ofta tillhandah̊allare att det finns ett behov av just
deras teknik, men den svarande utvecklar resonemanget genom att hävda att s̊a inte
alltid är fallet. Enligt ett annat perspektiv är en av de stora nyttorna med energilager
att kunna överbrygga tiden det tar att bygga nytt elnät. Men det understryks ocks̊a
att ifall förutsättningarna ändras och det finns tillräckligt goda lagringstekniker samt
redundans i form av flera olika energilager s̊a pass att tillförlitligheten blir lika stor som
om det vore ett elnät, s̊a kanske energilager kan f̊a en större användning. I allmänhet
fanns dock en relativt stor enighet i tron om att lagring med olika tidshorisonter, allt
ifr̊an frekvensreglering till säsongslager, förmodligen kommer att efterfr̊agas.
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4.2 Kvantifiering av lagringsbehov

Nedan redovisas statistik och simuleringsresultat fr̊an kvantifieringen av behovet för
l̊angtidslager.

4.2.1 Fall A

Fall A representerar ett medelvärde utifr̊an de 35 insamlade väder̊aren fr̊an Svk. Figur 17
visar förväntad elproduktion och elkonsumtion i MWh per timme under år 2045. Den
gröna linjen visar elproduktionen och den bl̊aa linjen visar elkonsumtionen.

Figur 17: Utjämnad produktions- och konsumtionsdata för Fall A. Bl̊a linjen motsvarar elkonsumtionen
och grön linje representerar elproduktionen.

Differensen mellan producerad och förbrukad el ger upphov till över- eller underskott,
som presenteras i Figur 18. Det längsta underskottstillfället under medel̊aret varade i
35 timmar. Tillfället exklusive de första åtta timmarna gav upphov till ett energibehov
p̊a 26,7 GWh. Vid det största effektunderskottet uppmättes ett behov p̊a 2,44 GW.

Figur 18: Differensen mellan elproduktion och elkonsumtion för varje timme med indata enligt Fall A.
Positivt värde innebär ett överskott och negativt värde innebär ett underskott av el. Den röda linjen
markerar balansen där elproduktion och elkonsumtion är lika.
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I Tabell 11 beskrivs årliga värden för utvalda parametrar enligt Fall A.

Tabell 11: Nyckeltal för simulering av år 2045 med Fall A.

Parameter Värde Enhet

Elproduktion 303 TWh
Elkonsumtion 285 TWh
Överskott 18,1 TWh
Underskott 0,381 TWh
Antal timmar överskott 7984 h
Antal timmar underskott 752 h

4.2.2 Fall B

Genom att simulera alla 35 väder̊ar och fr̊an varje år lagra respektive väder̊ars längsta
underskottstillfälle erhölls följande resultat.

Figur 19: Varje väder̊ars respektive längsta underskottstillfälle.

Som Figur 19 visar s̊a var det längsta underskottet 366 timmar l̊angt. Genom att kon-
trollera värdets index kunde det fastställas att det var med väder̊ar 2009 som detta
underskott skulle inträffa. Därför valdes väder̊ar 2009 som Fall B. Med hjälp av den
genererade underskottsvektorn i simuleringsprogrammet beräknades det totala energi-
behovet under det längsta underskottstillfället, exklusive tillfällets åtta första timmar,
till 1,81 TWh. Genom att studera vektorn över underskott närmare fastställdes det
största simulerade effektunderskottet till 11,6 GW.

Figur 20 visar den förväntade elproduktionen och elkonsumtionen i MWh per timme
för år 2045 enligt Fall B.
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Figur 20: Utjämnad elproduktions- och elkonsumtionsdata för Fall B.

I Figur 21 presenteras differensen mellan producerad och förbrukad el vilket ger upphov
till över- eller underskott.

Figur 21: Differensen mellan elproduktion och elkonsumtion för varje timme med indata enligt Fall
B. Positivt värde innebär ett överskott och negativt värde innebär ett underskott. Röd linje indikerar
balansen där elkonsumtion och elproduktion är lika stora.

I Tabell 12 beskrivs årliga värden för utvalda parametrar enligt Fall B.

Tabell 12: Nyckeltal för simulering av år 2045 med Fall B.

Parameter Värde Enhet

Elproduktion 293 TWh
Elkonsumtion 281 TWh
Överskott 26,9 TWh
Underskott 14,7 TWh
Antal timmar överskott 4354 h
Antal timmar underskott 4382 h
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4.3 Fall C

För att ta reda p̊a energibehovet för 90 % av underskottstillfällena genererades en graf
best̊aende av energibehovet för alla l̊anga underskottstillfällen (längre än åtta timmar).
Med Figur 22 beräknades att 90 % av underskottstillfällena har ett behov p̊a under 169
GWh.

Figur 22: Alla l̊anga underskottstillfällen under de 35 väder̊aren, sorterade efter dess respektive energi-
behov. Det dimensionerande underskottet i Fall C markeras vid 90 %, i grafen där även Fall A och B
syns.

De 35 väder̊arens alla underskottstimmar visas nedan i Figur 23 som en sorterad graf,
s̊a att värdet längst till höger symboliserar den timme som hade det största effektun-
derskottet. Det största effektunderskottet visade sig uppg̊a till 11,8 GW.

Figur 23: Alla underskottstimmar under de 35 väder̊aren, sorterade efter storleken p̊a dess respektive
effektunderskott. Den timme med det största effektunderskottet markeras längst till höger i grafen.
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4.4 Implementering av pumpkraft

I detta avsnitt presenteras först en sammanfattande tabell över det längsta underskotts-
tillfällets energibehov i Fall A och B samt energibehovet för 90 % av alla underskotts-
tillfällen i Fall C. I tabellen visas även det största effektunderskottet i respektive fall.
Dessa tv̊a parametrar för respektive fall resulterade i ett antal pumpkraftsanläggningar
som ocks̊a presenteras i Tabell 13.

Det krävs 28 anläggningar för att täcka energibehovet i Fall A och 25 anläggningar för
att täcka effektbehovet. Det behövdes allts̊a 28 st för att täcka b̊ade energibehovet i det
längsta underskottstillfället och det största effektunderskottet. För att täcka energibe-
hovet för det längsta underskottet i Fall B skulle 1834 anläggningar krävas, och för att
täcka det största effektunderskottet skulle det endast behövas 116 anläggningar. Minst
1834 st skulle d̊a behövas för att klara b̊ade effekt- och energikravet. För att täcka det di-
mensionerande underskottets energibehov i Fall C skulle det behövas 172 anläggningar,
och för att täcka det största effektunderskottet skulle det krävas 118 anläggningar. 172
anläggningar valdes därför som antalet i Fall C.

Tabell 13: Det dimensionerande underskottstillfällets energibehov och det största effektunderskottet i
respektive fall, samt hur många anläggningar med pumpkraft i gruvor som detta leder till.

Fall Energibehov Största effektunderskott Antal anläggningar

A 26,7 GWh 2,44 GW 28 st
B 1,81 TWh 11,6 GW 1834 st
C 169 GWh 11,8 GW 172 st

Vidare i detta avsnitt kommer resultaten redovisas fr̊an simuleringar av de valda antalet
anläggningar för ett medel̊ar samt väder̊ar 2009 d̊a de simuleras över hela år.

4.4.1 Medel̊aret

I Figur 24 visas det totala energibehovet för underskottstillfällen som är minst nio tim-
mar l̊anga samt de som är max åtta timmar l̊anga. Den totala höjden av respektive
tre staplar till höger beskriver den totala energimängden i underskott som är minst
nio timmar l̊anga. Motsvarande stapelhöjd i de tre staplarna till vänster beskriver ener-
gimängden i alla underskottstillfällen som är max åtta timmar l̊anga. Det röda streckade
omr̊adet i de högra spalterna beskriver det underskott som tidigare tillhört l̊anga under-
skottstillfällen, men som efter implementeringen av pumpkraftverken kapats av och nu
räknas till de korta underskotten, och syns som de röda delarna av de vänstra staplarna.

När pumpkraftverken implementerades i systemet bidrog det till ett par förändringar
som bör förklaras vidare. En del av underskottsmängden fr̊an de l̊anga underskotten
omhändertogs genom att pumpkraftverken producerade el vid effektunderskott. Det
omhändertagna underskottet i varje fall visas i grönt, och som kan ses i figuren blir det
inget underskott kvar av de l̊anga underskotten eftersom hela staplarna blivit gröna. Det
blir även s̊a att en del av de l̊anga underskotten inte omhändertas helt och detta kan
ha tv̊a anledningar. Den första är att varje l̊angt underskottstillfälle har åtta inledande
timmar där pumpkraftverken blivit instruerade att inte producera n̊agon el, eftersom det
enligt ett antagande ska vara andra tekniker som tar hand om dessa. Dessa första åtta
timmar hamnar d̊a automatiskt i de tre vänstra staplarna för korta underskottstillfällen.
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Den andra anledningen kan vara att ett mycket l̊angt underskottstillfälle inte g̊ar att
avhjälpa helt och h̊allet för att det exempelvis tagit slut p̊a vatten i den övre reservoaren.
Det underskottstillfället som återst̊ar kan d̊a ha blivit kortare eller lika med åtta timmar
och därför hamnat i de tre vänstra staplarna. Det tomma streckade omr̊adet i de högra
staplarna beskriver allts̊a det underskott som tillhört l̊anga underskottstillfällen, men
som efter implementeringen av pumpkraftverken kapats av och nu räknas till de korta
underskotten. De syns som de röda delarna av staplarna till vänster. Resterande bl̊a
del av de vänstra staplarna representerar det underskott som fr̊an början varit korta
underskottstillfällen och som allts̊a andra tekniker väntas ta hand om.

Figur 24: Energimängd för underskottstillfällen kategoriserade efter hur l̊ang tid de varar. Indata enligt
medel̊aret och 28, 172 respektive 1834 anläggningar med lagringstid åtta timmar. Den röda streckade
pilen visar det underskott som tillhört l̊anga underskottstillfällen men som efter implementeringen av
pumpkraftverken nu klassas som korta och flytts där med.

Totalt sett skulle det krävas 0,209 TWh för att täcka alla l̊anga underskott i medel̊aret.
Som kan urskiljas i figuren ovan tar alla pumpkraftssystem hand om 50 % av detta.
Om de första åtta timmarna i varje underskottstillfälle inte inkluderas, eftersom pump-
kraftverken änd̊a inte fick producera el vid dessa timmar, s̊a återst̊ar 0,104 TWh av
de l̊anga underskotten. Av detta klarade alla anläggningsstorlekar (28st, 172st, 1834st)
att täcka 100 % av de resterande l̊anga underskotten, vilket syns i och med att hela de
resterande staplarna är markerade med grönt.

4.4.2 Väder̊ar 2009

Det totala energibehovet för underskottstillfällen som är minst nio timmar l̊anga samt
de som är max åtta timmar l̊anga i väder̊ar 2009 visas i Figur 25. Den totala ener-
gimängden i underskott som är minst nio timmar l̊anga representeras av den totala
höjden i respektive tre staplar till höger. Detsamma gäller för de tre vänstra staplarna
som representerar alla underskottstillfällen som är max åtta timmar l̊anga. Det röda
streckade omr̊adet i de högra spalterna beskriver det underskott som tidigare tillhört
l̊anga underskottstillfällen, men som efter implementeringen av pumpkraftverken kapats
av och nu räknas till de korta underskotten, och syns som de röda delarna av de vänstra
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staplarna. Precis som för medel̊aret st̊ar de gröna omr̊adena för de l̊anga underskott som
kunnat avhjälpas genom implementeringen av pumpkraft. De kvarvarande bl̊aa delarna
i staplarna till höger symboliserar allts̊a de l̊anga underskott som inte kunnat avhjälpas,
och som inte heller kapats s̊a mycket att de numera kategoriseras som korta underskott.

Figur 25: Energimängd för underskottstillfällen kategoriserade efter hur l̊ang tid de varar. Indata enligt
väder̊ar 2009 med 28, 172 respektive 1834 anläggningar. Den röda streckade pilen visar det underskott
som tillhört l̊anga underskottstillfällen men som efter implementeringen av pumpkraftverken nu klassas
som korta.

Totalt sett skulle det krävas 14,0 TWh för att täcka alla l̊anga underskott i väder̊ar
2009. Med 28 anläggningar kan 11 % av detta täckas, med 172 anläggningar kan 32 %
täckas och med 1834 anläggningar kan 60 % täckas.

För att klara alla l̊anga underskott exklusive de första åtta timmarna vid varje tillfälle,
allts̊a allt underskott som pumpkraftverken till̊ats täcka, skulle det krävas 10,9 TWh.
Av detta kan 28 anläggningar klara 15 %, 172 anläggningar klarar 41 % och 1834
anläggningar klarar 78 %.
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4.4.3 Utnyttjande av anläggningarna

För att uppskatta hur väl systemet med pumpkraftsanläggningar nyttjas visas nedan
utnyttjandegraden för respektive kombination av antal anläggningar och väder̊ar. Ut-
nyttjandegraden är framtagen enligt Ekvation 3.5.

Tabell 14: Utnyttjandegrad för pumpkraftsanläggningarna. Endast timmar med underskott är inklude-
rade i den maximala produktionskapaciteten.

Antal anläggningar Medel̊ar Väder̊ar 2009

28 4,92 % 13,0 %
172 0,802 % 5,90 %
1834 0,0752 % 1,05 %
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5 Känslighetsanalys

I känslighetsanalysen förändrades tre olika parametrar för medel̊aret: elproduktion
fr̊an vattenkraft (analys A1), elproduktion fr̊an sol- och vindkraft (analys A2), samt
fallhöjden i pumpkaftverken (analys A3). P̊averkan p̊a systemet under medel̊aret med
28 pumpkraftsanläggningar och åtta timmars lagringstid undersöktes.

5.1 Elproduktion fr̊an vattenkraft

Minskningen av elproduktion fr̊an vattenkraft valdes utifr̊an det av Svk beräknade
möjliga produktionsbortfallet som kan inträffa vid de kommande miljöprövningarna av
vattenkraftverk i Sverige, se Avsnitt 2.2.2. I den ordinarie simuleringen för medel̊aret
beräknades först den totala produktionen över ett år fr̊an vattenkraft. Det kontinuerliga
bidraget fr̊an vattenkraften testades i analys A1 att minskas med den skalningsfaktor
som motsvarade ett totalt årligt produktionsbortfall p̊a 10,5 TWh. 10,5 TWh motsva-
rade i detta fall en minskning p̊a cirka 16 %.

5.2 Elproduktion fr̊an sol- och vindkraft

I det valda scenariot Elektrifiering förnybart har de intermittenta kraftkällorna solkraft
och vindkraft en total produktionskapacitet p̊a 74 410 MW (78 % av den totala pro-
duktionskapaciteten), och producerar enligt simuleringar för medel̊aret totalt 228,36
TWh år 2045. Flera röster har höjts den senaste tiden om att m̊anga vindkraftsprojekt
stoppas, bland annat i rapporten Det kommunala vetot p̊a uppdrag av Energimyn-
digheten[36], och därför testas i analys A2 att minska elproduktionen fr̊an vindkraft.
Eftersom produktionsdatan fr̊an vindkraft sitter ihop med solkraft i materialet fr̊an Svk
s̊a minskas den totala elproduktionen fr̊an sol och vind med 5 %.

5.3 Fallhöjd i pumpkraftverket

Antagandet om 400 m fallhöjd gjordes för att modellen skulle representera en rim-
lig typ-anläggning. Vid ett verkligt scenario skulle alla anläggningar anpassas efter de
platsspecifika förutsättningarna, och därför testas i analys A3 vilka konsekvenser en
minskad fallhöjd med 100 m skulle innebära.
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5.4 Resultat av känslighetsanalyser

De utförda analyserna listas nedan som A1, A2 och A3 i Tabell 15, där de förändrade
parametrarna framg̊ar. Resultaten framg̊ar i Tabell 16 där de jämförs med ett grundfall;
medel̊aret med 28 UPHES-anläggningar och lagringstid åtta timmar. Förändringarna
som känslighetsanalyserna bidrar till representeras av ändringen av energimängden i de
l̊anga underskottstillfällena, exklusive varje tillfälles första åtta timmar. Även antalet
timmar med underskott f̊ar visa p̊a vilken förändring som skett, och inte heller här
inkluderas de första åtta timmarna i varje underskottstillfälle.

Tabell 15: Analyserade parametrar.

Analys Förändrad parameter Förändring/̊ar

A1 Elproduktion vattenkraft -16 %
A2 Elproduktion vindkraft -5 %
A3 Fallhöjd -25%

Tabell 16: Resultat fr̊an känslighetsanalys A1, A2 och A3. Samtliga redovisas exklusive varje under-
skottstillfälles första 8 h.

Analys L̊anga underskott [GWh/̊ar]
Timmar med

l̊anga underskott [h]

Grundfallet* 0 0
A1 158 120
A2 724 513
A3 0,561 2

*Medel̊aret med 28 UPHES- anläggningar och lagringstid 8.
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6 Diskussion

6.1 Framtidssynen p̊a energilager: Intervjustudie

I intervjustudien framkom ett stort antal åsikter som bidrog till den m̊angfacetterade
sammanställningen som presenterades i resultatdelen. I vissa aspekter var m̊anga
överens medan andra gav upphov till meningsskiljaktigheter. Fr̊agorna som ställdes
under de semi-strukturerade intervjuerna var relativt öppna, vilket gav intressanta re-
sultat i och med att respondenterna själva tog upp varierande tekniker och åsikter efter
deras egna perspektiv p̊a fr̊agorna. Eftersom antalet intervjuade personer var relativt
l̊agt m̊aste resultatet tolkas därefter, det skulle krävas ett mycket större antal svarande
för att till exempel kunna dra statistiska slutsatser. Syftet med intervjuerna var snarare
att f̊a en inblick i olika representanters åsikter men hade andra personer intervjuats hade
intervjustudien kunnat ge en annan bild av energibranschens åsikter om energilager.

Ett av de mer återkommande resonemangen med hög grad av medh̊all var den fram-
tida rollen för vattenkraft och batterier. Många var överens om att det finns en stor
tillg̊ang i vattenkraften som kan komma att nyttjas mer som storskaligt l̊angtidslager
i framtiden. Batterier å andra sidan kommer snarare verka inom de kortare tidsaspek-
terna, enligt enhälliga åsikter i studien. Om batterier i kombination med vattenkraft
kan utöka vattenkraftens kapacitet för l̊angtidslagring skulle det innebära att behovet
av nya anläggningar för l̊angtidslagring kanske inte blir lika stort.

Det verkar finnas en tilltro kring att lagra energi i vätgasform, och m̊anga var överens
om den stora rollen som vätgaslager kan komma att spela i industriernas omställning till
fossilfri produktion. Diskussionen som uppkom handlade dock främst om en eventuell
omvandling tillbaka till el. Som det st̊ar beskrivet i inledningen av denna rapport kan
den lagrade vätgasen antingen användas direkt i gasform eller omvandlas tillbaka till el
med exempelvis en bränslecell. En majoritet av de som trodde p̊a en stor användning av
vätgaslager i framtiden trodde inte att omvandlingen tillbaka till el skulle förekomma
annat än i en mycket liten utsträckning. Anledningen till detta var de höga förlusterna
som omvandlingen innebär. För att f̊a en uppfattning av storleksordningen p̊a förlusterna
finns det beskrivet i Avsnitt 2.1.3 att b̊ade omvandlingen till vätgas med en elektrolysör
och omvandlingen tillbaka till el med en bränslecell kan ha verkningsgrader p̊a 68 %
vardera. Nästan en tredjedel av energin förloras allts̊a vid respektive omvandling, och
det kan tyckas rimligt att det kan uppfattas som för mycket. Samtidigt finns det ett
annat perspektiv: här vägs ytterligare en faktor in, och det är att framtiden kan komma
att innebära ett stort överskott av energi. Om det i framtiden finns s̊a mycket energi
att det inte klassas som en bristvara, skulle det d̊a kunna g̊a att bortse fr̊an förlusterna
som omvandlingarna medför? Fr̊agan grundar sig i om nyttan som ett vätgaslager kan
medföra genom att kunna producera el vid underskott överväger nackdelen med de
stora förlusterna. Tillräckligt höga elpriser vid underskott skulle i s̊a fall eventuellt kunna
motivera de höga förlusterna. Resonemanget mynnar ut i att potentialen för vätgaslager
med omvandling tillbaka till el kan bero p̊a prisvariationerna för el. Vidare skulle allts̊a
potentialen för denna typ av vätgaslager kunna bli beroende av hur utvecklingen för b̊ade
elproduktion och elkonsumtion ter sig. Om utvecklingen sker i linje med det scenario
som används i denna rapport, Elektrifiering förnybart, s̊a innebär det en större andel
intermittent produktionskapacitet vilket i sin tur kan resultera i högre prisvariationer.
Å andra sidan skulle en stor andel havsbaserad vindkraft kunna innebära mer stabila
vindförh̊allanden och detta skulle kunna leda till att prisvariationerna inte blir fullt
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s̊a stora. Om utvecklingen tar en annan väg mot mer planerbar elproduktion kanske
prisvariationerna blir lägre och l̊aga verkningsgrader kan bli sv̊arare att motivera.

Resonemanget om att prisvariationer kan p̊averka potentialen gäller även för pump-
kraft. Det som m̊anga var överens om i de framkomna svaren var att potentialen för
pumpkraft i Sverige inte varit s̊a god innan, p̊a grund av att lönsamheten hänger ihop
med möjligheten att nyttja variationer i elpriset. Men m̊anga öppnade även för att det
i framtiden skulle kunna komma att ändras om priserna börjar variera mer. Ett argu-
ment som talade mot pumpkraft i Sverige, men som även skulle kunna appliceras p̊a
andra lagringstekniker var att överföringskapaciteten förväntas bli betydligt högre. Om
överföringskapaciteten höjs och Sveriges elnät i högre grad blir sammankopplat med
omvärlden kan det innebära att behovet av lagring minskar, d̊a underskottstillfällen kan
täckas av elproduktion som sker n̊agon annanstans men som flyttas över större geo-
grafiska avst̊and. I denna studie fanns avgränsningen som sa att import och export av
el inte togs hänsyn till, men det är viktigt att poängtera dess betydelse i ett verkligt
scenario.

En aspekt som togs upp som även den är kopplad till prisvariationer är driften av
energilagret. För att maximera lönsamheten anser m̊anga att ett energilager bör driftas
kontinuerligt, och allts̊a inte lagra energi till specifika tillfällen där behoven är särskilt
stora eller underskottsperioderna särskilt l̊anga. Samma resonemang var återkommande
hos tillhandah̊allare av energilagringstekniker, och det g̊ar inte hand i hand med den
i studien föreslagna nyttan med att drifta lager s̊a att de används specifikt vid längre
underskottsperioder. För att kunna nyttja de energilager som klarar längre lagringstider
och har längre uth̊allighet till att användas vid specifika tillfällen skulle allts̊a lönsamhet
behöva skapas p̊a annat sätt. Ett sätt skulle kunna vara att f̊a betalt för att vara i
beredskap, och p̊a s̊a sätt kunna lagra energi till längre underskottsperioder istället för
att producera eller använda el fr̊an elsystemet s̊a fort det uppst̊ar under- eller överskott
av el. Det skulle ocks̊a g̊a att titta p̊a möjligheterna att delta p̊a frekvensmarknaden.

N̊agot som kan vara insiktsfullt att ta med sig fr̊an intervjuerna är att analysera vad
som inte togs upp. Det som framförallt sticker ut vid jämförelse med den teoretiska
bakgrunden i Tabell 2.1.6 är att varken torra gravitationslager eller tryckluftslager togs
upp av n̊agon respondent i intervjustudien. Flödesbatterier nämndes n̊agon enstaka
g̊ang. Det kan finnas m̊anga förklaringar till detta. En anledning kan vara att teknikerna
inte är tillräckligt utvecklade för att anses intressanta i dagsläget. En annan kan vara
att inte heller den framtida potentialen förväntas vara tillräckligt stor. Teknikspecifika
egenskaper kan göra att en viss teknik inte lämpar sig för Sverige som land. Exempelvis
kanske inte potentialen för torra gravitationslager bedöms särskilt stor i Sverige endast
för att tillg̊angen till sjöar och hav gör att vatten- och pumpkraft anses mer aktuellt. I
ett annat land kan förutsättningarna se helt annorlunda ut och därav även lösningarna.

Av svaren att döma kommer det i framtiden att finnas ett behov av flera typer av
energilager. Denna hypotes g̊ar att understryka med att de intervjuade personerna som
representerade en specifik teknik hävdade att den egna tekniken inte kommer att vara
den enda lösningen. Det verkar r̊ada ett stort samförst̊and i energibranschen om att alla
tekniker kommer vara viktiga.
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6.2 Kvantifiering av lagringsbehov

För att kvantifiera behovet av lagring och skapa en bild av framtiden som den kan se
ut år 2045 användes ett scenario framtaget av Svk; Elektrifiering förnybart. Att just
detta scenario valdes berodde delvis p̊a datatillg̊ang, att ha timupplöst produktions-
och konsumtionsdata var viktigt för studien. Delvis valdes det även för att möjligheten
att analysera ett scenario med hög elanvändning i kombination med mycket intermit-
tent kraftproduktion ans̊ags mest intressant. Som nämnt tidigare i rapporten betonas
att scenariot inte är en prognos, utan ett sätt att förutse en möjlig utvecklingsväg och
därefter kunna identifiera eventuella utmaningar och åtgärder. Den specifika utmaning-
en som studeras här är l̊anga underskottsperioder, och i det slutgiltiga m̊alet ing̊ar att ta
reda p̊a hur en teknik för l̊angtidslagring kan fungera som åtgärd. Viktigt att ha i åtanke
är att andra scenarier hade givit helt skilda resultat och ingetdera skulle vara mer eller
mindre rätt, endast olika sätt att identifiera utmaningar som kan komma beroende p̊a
hur utvecklingen av energisystemet kommer att utformas framöver.

När medel̊aret och väder̊ar 2009 simulerades utan pumpkraft i systemet blev resultatet
att b̊ada fallen totalt sett hade en högre elproduktion än elkonsumtion. Men detta gällde
inte alla timmar, och därför blev det ett totalt underskott p̊a 0,38 TWh i medel̊aret
och 14,7 TWh i väder̊ar 2009. I och med att all indata kom fr̊an Svk:s LMA 2021 s̊a
bör resultaten likna simuleringarna i Svk:s rapport. Dock redovisas ej i detalj hur Svk
genomförde sina simuleringar, s̊a metod och antaganden i Svk:s studie kan skilja sig
åt n̊agot fr̊an den här studien. Värden fr̊an Svk:s simuleringsresultat för år 2045 med
scenario Elektrifiering förnybart stämmer relativt väl överens med de egna resultaten för
medel̊aret, vilket kan ses som en validering för modelleringen. Enligt Svk:s simuleringar
blir den årliga elproduktionen år 2045 304 TWh, och elkonsumtionen 286 TWh [1], se
valideringsdata i Avsnitt 3.4. I den egna modelleringen var elproduktionen för medel̊aret
i Fall A cirka 303 TWh och elkonsumtionen cirka 285 TWh.

Behovet av lagring kan bedömas p̊a olika sätt. För att ta hand om precis allt underskott
skulle det krävas en dimensionering av ett lagringssystem som förmodligen f̊ar en myc-
ket l̊ag utnyttjandegrad, vilket kan resultera i l̊ag lönsamhet. Men att titta endast p̊a
utnyttjandegraden skulle förmodligen inte bidra till den största nyttan för samhället i
stort. Kanske är det en mellanväg som skapar den bästa lösningen, som b̊ade bidrar med
samhällsnytta och kan vara en accepterad lösning för tillhandah̊allaren av tekniken? För
att titta p̊a olika sätt att dimensionera ett lagringssystem valdes tre fall ut, där vart
och ett hade medföljande krav p̊a valet av antal pumpkraftsanläggningar i systemet. I
Fall A skulle pumpkraftsanläggningarna klara det längsta underskottstillfället samt det
största effektunderskottet under ett medel̊ar. Samma krav gällde för Fall B, men i detta
fall valdes det väder̊ar som hade det längsta underskottstillfället ut specifikt. Skillnaden
mellan dessa blev mycket stor, d̊a det krävdes 28 anläggningar i dimensioneringen av
Fall A, medan det i Fall B behövdes hela 1834 st. En fr̊aga för branschen blir d̊a vad som
är rimligt att genomföra? Och var gränsen g̊ar där maximal nytta möter den acceptabla
kostnaden? Det tredje fallet hade ett lite annat angreppssätt, d̊a det skulle dimensionera
lagringssystemet efter behovet för 90 % av de underskottstillfällena som var över åtta
timmar l̊anga, under alla 35 simulerade väder̊ar. Detta innebär inte att systemet skulle
klara av alla dessa, utan endast ett underskott vars energibehov likställs med det som
90 % maximalt uppg̊ar i. Det andra kravet var att anläggningarna skulle klara av det
största effektunderskottet som uppkom vid simulering av alla de 35 väder̊aren. Dimen-
sioneringen av systemet resulterade i 172 anläggningar. För att klara 90 % av alla l̊anga
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underskottstillfällen skulle det allts̊a behövas 172 pumpkraftverk, ett relativt l̊agt antal
vid jämförelse med det värsta fallet som krävde 1834 st. Detta visar p̊a det som även
kan tydas fr̊an Figur 22, att det är relativt f̊a av de l̊anga underskottstillfällena som har
riktigt höga energibehov och som förmodligen även är mycket l̊anga tidsmässigt.

6.3 Implementering av pumpkraftsmodell

Vid framtagandet av pumpkraftsmodellen har en del antagnaden gjorts. Först och
främst gäller det förenklingar relaterat till hur en modell byggs utifr̊an ett annars
komplext system. I systemet som byggts finns endast tv̊a komponenter som bidrar till
förluster: Turbinen och pumpen. Pump och turbin st̊ar för de största andelarna av
förlusterna, 10 % var, och därför försummades övriga förluster. Fr̊an en analys utförd
av AFRY, d̊avarande Pöyry , för en ny pumpkraftsanläggning i Finland erhölls en verk-
ningsgrad p̊a cirka 77 % för hela systemet vilket kan jämföras med modellen i detta
arbete som hade en verkningsgrad p̊a 80 %. Det innebär att en verklig anläggning
skulle ha betydligt fler förlustparametrar och därmed en lägre verkningsgrad för hela
systemet.

Modellen som togs fram best̊ar av en enda pumpkraftsanläggning. Därefter kan antalet
identiska anläggningar ökas. Det innebär att varje anläggning inte styrs enskilt utan alla
anläggningar styrs likadant och har exakt samma förutsättningar. Denna förenkling in-
nebär en hel del för resultatet som kommer diskuteras vidare. En faktor som p̊averkar hur
mycket effekt som pumpkraftverket kan leverera vid en viss tidpunkt är vattenmängden
i respektive reservoar. Eftersom alla anläggningar körs som en enhet innebär det att alla
anläggningar har exakt lika mycket vatten i reservoarerna vid alla tidpunkter oavsett
vilka lokala förutsättningar som r̊ader eller vilken nederbörd som förekommit. Eftersom
m̊alet med pumpkraftverket var att avlasta elnätet och bidra med effekt när behovet
uppkom är det viktigt att styra anläggningarna s̊a att det finns vatten i den övre reser-
voaren när effekt efterfr̊agas och tvärtom när effektutbudet är högt. I denna simulering
har anläggningarna styrts utifr̊an tv̊a parametrar: Effektbehov och effektöverskott för
hela Sverige samt krav om att lagra energin i åtta timmar innan anläggningen tömmer
sin övre reservoar. Men även om pumpkraftverken i respektive fall skulle dimensioneras
efter att klara ett visst underskottstillfälle och effektunderskott s̊a innebär det inte att de
i praktiken faktiskt skulle klara varje s̊adant. Förm̊agan att klara ett underskottstillfälle
beror p̊a hur stort systemet är dimensionerat, men det beror ocks̊a p̊a förutsättningarna
precis i den tidpunkten. Om det precis innan varit ett l̊angt underskott följt av ett kort
överskott kan den övre vattenreservoaren vara kraftigt uttömd och inte hunnit pumpa
upp tillräckligt med vatten. Tidpunkten när underskotten sker är avgörande vilket kan
ses i Appendix C: Variation av vattenvolym i reservoarerna, mest tydligt syns det i
Figur 31c. Denna studie utg̊ar ifr̊an historiska väderförh̊allanden som givit produktions-
och konsumtionskurvor för år 2045, men anläggningen är inte driftsatt som om årets
alla underskott är kända i förväg. Det var för att undvika att detaljstyra anläggningarna
för kommande data eftersom det i verkligheten inte kommer finnas exakt data för hur
l̊angt eller vid vilken tidpunkt som respektive underskott sker. Det som detta val har
visat är hur viktigt det är med bra prognoser för att kunna optimera driften av inte
bara pumpkraftverk utan ocks̊a andra energilagringstekniker.

Vidare gjordes ytterligare ett förenklande antagande och det var att flaskhalsarna i
Sveriges elsystem kommer vara borta till år 2045, det skulle allts̊a inte finnas n̊agra
hinder för överföringskapaciteten. Även om det kan ses som en optimistisk bild p̊averkar
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det ocks̊a val för nästkommande 23 år när det kommer till placering av energilager. Utan
flaskhalsar skulle anläggningarna kunna placeras fritt i landet där förutsättningarna
var som bäst tillsammans med en övergiven gruva och goda tillg̊angar p̊a vatten. Men
även om s̊a är fallet om 23 år s̊a m̊aste anläggningar börja byggas innan dess och
idag är flaskhalsar fortfarande ett hinder som m̊aste tas med vid byggnation av nya
anläggningar. Om anläggningarna placeras i norra Sverige m̊aste de kunna konkurrera
med den befintliga vattenkraften för att f̊a lönsamhet i verksamheten.

Efter att de olika antalet anläggningar simulerats i medel̊aret och väder̊ar 2009 genere-
rades tv̊a stapeldiagram för att visa p̊a hur stor del av de l̊anga underskotten som kunde
tas om hand med respektive pumpkraftssystem. För medel̊aret klarade alla dimensione-
ringar av pumpkraftssystemet att tillgodose energibehovet i de l̊anga underskotten. 28
anläggningar hade valts ut för att klara det längsta underskottstillfället p̊a 35 timmar
och det visade sig att det aldrig uppstod tillfällen där vattnet i övre reservoaren tog
slut, s̊a dimensioneringen klarade d̊a alla l̊anga underskott. Utnyttjandegraden för den-
na dimensionering var högre än för 172 och 1834 anläggningar under medel̊aret, men
den är fortfarande l̊ag och det beror p̊a att anläggningarna driftas med villkoret att
hoppa över de första åtta timmarna vid varje underskottstillfälle.

Med väder̊ar 2009 s̊ag staplarna lite annorlunda ut. Ingen av dimensioneringarna för
pumpkraftssystemen klarade allt underskott i de l̊anga tillfällena. 1834 anläggningar
som valdes utefter att klara det absolut längsta underskottet klarade en stor del av
alla l̊anga underskott under året, men inte allt. En viktig iakttagelse är att systemet
med 172 anläggningar klarar relativt mycket av de l̊anga underskotten, även fast antalet
anläggningar bara är strax under en tiondel av 1834 anläggningar. Detta visar p̊a hur
överdimensionerat ett system som faktiskt hade klarat alla de l̊anga underskotten skulle
behöva vara. Det syns även i utnyttjandegraden, som för 1834 anläggningar väder̊ar
2009 är cirka 1 %, och änd̊a klaras inte alla l̊anga underskott.

De l̊aga utnyttjandegraderna kan i flera av fallen antas bero p̊a det antagna villko-
ret att inte producera el under varje underskottstillfälles första åtta timmar. Som flera
nämnde under intervjustudien kan det här vara en utmaning vad gäller lönsamhet. Hur
f̊as lönsamhet i ett lager som inte nyttjas kontinuerligt? Och hur kan lönsamhet n̊as
samtidigt som ett energilager prioriterar att täcka endast l̊anga underskottstillfällen
och därför f̊ar en mycket l̊ag utnyttjandegrad? En möjlighet skulle kunna vara att f̊a
ersättning för att vara i beredskap och kunna aktiveras vid de längsta underskotten,
alternativt i kombination med deltagande p̊a en eller flera befintliga marknader, exem-
pelvis Svk:s marknader för frekvensreglering och stödtjänster.

I alla de simulerade fallen flyttas en viss del av underskottsmängden till de staplarna som
representerar underskott som är max åtta timmar l̊anga. De röda delarna, i Figur 24 och
Figur 25, best̊ar dels av de inledande åtta timmarna i varje l̊angt underskottstillfälle,
och dels av rester fr̊an l̊anga underskott där vattenmängden i de övre reservoarerna inte
räckt till för att täcka underskottet precis hela vägen. Oavsett var de kommer ifr̊an s̊a
säger antagandet att andra tekniker ska ta hand om dessa underskott, exempelvis väntas
batterilager kunna täcka de kortare underskotten. Nästa fr̊aga som skulle vara intressant
att undersöka är rimligheten i just detta antagande. Kan batterier hantera en s̊adan
mängd redan år 2045? Finns drivkrafter för att etablera s̊a pass mycket batterikapacitet,
i kombination med andra lösningar?
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6.4 Känslighetsanalys

Fr̊an känslighetsanalyserna blir det tydligt att en förändring i elproduktion medför
stora konsekvenser för balansen i elsystemet. Om vattenkraften f̊ar ett maximalt pro-
duktionsbortfall efter miljöprövningarna kan, enligt denna analys, energibehovet i de
l̊anga underskotten per år öka till cirka 158 GWh. I grundfallet som ökningen sker
fr̊an finns inga l̊anga underskottstillfällen kvar, till följd av implementeringen av 28
pumpkraftsanläggningar. När vattenkraftens elproduktion minskades ökade allts̊a un-
derskottet i de l̊anga underskottstillfällena.

5 % produktionsbortfall fr̊an sol och vind medför ett ännu större underskott, en ökning
till 724 GWh i de l̊anga underskotten. Även vald fallhöjd p̊averkar storleken p̊a un-
derskotten, men med de antagna förändringarna p̊averkas inte underskottet fullt lika
mycket som analys A1 och A2. Det m̊aste dock h̊allas i åtanke i de tv̊a första analy-
serna att endast elproduktion har tagits bort och systemet i modellen är inte byggt för
att kunna kompensera upp plötsliga produktionsbortfall automatiskt. Det vill säga, om
vindkraftverk inte kan nyttjas för att det plötsligt inte bl̊aser s̊a kan modellen inte ta
hänsyn till att det i verkligheten ibland skulle g̊a att öka produktionen fr̊an ett annat
kraftslag, till exempel vattenkraft, för att kompensera produktionsbortfallet.
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7 Slutsats

Framtidssynen p̊a energilager är m̊angfacetterad. Intervjustudien visade att branschin-
satta var överens om att en m̊angfald av lagringstekniker kommer att behövas. En stor
tilltro finns till den befintliga vattenkraften, som med hjälp av batterier och andra kor-
tare lagringstekniker skulle kunna ta ett större ansvar för l̊angtidslagring i framtiden.
Vätgas verkar ha en stor potential som flexibel last, kanske främst inom industrin. De-
lade meningar finns kring framtiden för pumpkraft i Sverige, men m̊anga är överens om
att potentialen kommer att bero p̊a hur prisvariationer utvecklar sig p̊a elmarknaden.
Modelleringen i rapporten visar att pumpkraftstekniken lämpar sig väl för att ta hand
om underskott ur ett tekniskt perspektiv. Men det l̊ag utanför ramarna av arbetet att
undersöka huruvida en ekonomisk lösning finns.

Beroende p̊a vilket scenario som väljs och vilken väderdata som analyseras kommer
uppskattningen av lagringsbehovet att skilja sig. Med scenario Elektrifiering förnybart
varierar det längsta underskottstillfället fr̊an 35 till 366 timmar i längd mellan ett me-
del̊ar och väder̊aret med det längsta underskottstillfället. Den totala energimängden
som skulle krävas för att täcka alla l̊anga underskott (längre än åtta timmar) var 0,209
TWh för medel̊aret och 14,0 TWh för väder̊ar 2009. Det maximala effektbehovet var
2,44 GW under medel̊aret och 11,6 GW under väder̊ar 2009.

Under medel̊aret krävdes 28 pumpkraftsanläggningar i gruvor för att klara det längsta
underskottet och dessa klarade även att täcka alla l̊anga underskott. 28 anläggningar
skulle dock endast klara 11 % av energimängden i de l̊anga underskottstillfällena under
väder̊ar 2009. Inte ens det pumpkraftssystem med 1834 anläggningar, som dimensio-
nerats för att klara det längsta underskottstillfället p̊a 366 timmar och det största
effektunderskottet, klarade att täcka alla l̊anga underskott med detta års väderindata.
Detta p̊a grund av flera p̊a varandra efterföljande perioder med effektunderskott. 1834
anläggningar klarade endast 60 % av energimängden i de l̊anga underskotten. Om
172 anläggningar simuleras s̊a klarar systemet all energimängd i de l̊anga underskotts-
tillfällena under medel̊aret, och 32 % under väder̊ar 2009.

De simulerade lagringssystemen klarade inte s̊a stora andelar av de l̊anga underskot-
ten i ett sv̊art väder̊ar som 2009, men relativt f̊a anläggningar klarade en stor del av
underskotten i de allra flesta väder̊ar. Utmaningen ligger i att täcka de ovanliga l̊anga
underskotten p̊a ett resurseffektivt sätt. Här kan det vara värdefullt att blicka tillba-
ka till en viktig slutsats som drogs fr̊an intervjustudien; att en m̊angfald av lagrings-
tekniker kommer att behövas. I den utförda modelleringen av ett lagringssystem med
pumpkraftsanläggningar isoleras just denna teknik för att se vilken potential den har
att ensam ta sig an de l̊anga underskotten. För att klara framtida utmaningar gäller
det dock att se vad varje lagringsteknik kan bidra med, och hur de kan komplettera
varandra för att bidra med den största nyttan.
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8 Framtida studier

Till framtida studier skulle det vara intressant att kombinera fler energilagringstekniker
i simuleringarna. Många verkar tro att flertalet tekniker kommer att behövas och att
ta med dessa skulle d̊a kunna ge ett mer realistiskt scenario och visa p̊a en större
helhetsbild. En ytterligare variant är att studera vilken inverkan flaskhalsar samt import
och export av el skulle f̊a p̊a resultatet om de inkluderades. En annan aspekt som
skulle kunna utvecklas är hur pumpkraftsmodellen driftas. I den här studien användes
antagandet om att anläggningarna pumpar upp vatten i den övre reservoaren s̊a fort
det är överskott i kraftsystemet och att de släpper ner vatten genom en turbin efter de
åtta första timmarna av varje underskott. Om dessa antaganden skulle ändras skulle
även resultatet se annorlunda ut. Slutligen är en av de fr̊agorna som uppkom i denna
rapport hur lönsamhet ska kunna uppn̊as med ett system som används f̊a tillfällen per
år. Det är en fr̊aga som vore intressant att besvara i ytterligare studier.
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Appendix A: Intervjufr̊agor

Till teknikutvecklare:

Hur ser ni p̊a potentialen för *tekniken* som teknik för l̊angtidslager (3-5 dygn) i Sve-
rige?

Vilken marknad riktar sig tekniken till?

Hur tänker ni er att driften ska se ut?

Hur ser tidshorisonten ut och när är tekniken redo för implementering?

Vilka är utmaningarna?

Vilket behov kommer vi att se för den här typen av lager år 2045?

Vilka typer av lagertjänster kommer att efterfr̊agas?

Följer ni liknande projekt utanför Sverige som ocks̊a satsar p̊a denna teknik?

Vilken effekt, lagringskapacitet, verkningsgrad, lagringstid och uth̊allighet kan energi-
lagret uppn̊a?

Till experter/användare:

Vilka tekniker för l̊angtidslagring tror du kommer att f̊a störst genomslag p̊a den svenska
marknaden?

Vilka är utmaningarna till en större etablering av l̊angtidslager?

Vilket behov för l̊angtidslagring tror du kommer att finnas år 2045?

Vilka typer av lagertjänster kommer att efterfr̊agas?

Hur kommer utvecklingen för energilagring att se ut fram till år 2045?
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Appendix B: Grafer över elproduktion och elkonsumtion

Figur 26: Elproduktion för år 2045 med indata enligt Fall A.

Figur 27: Elförbrukning för år 2045 med indata enligt Fall A.
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Figur 28: Elproduktion för år 2045 med indata enligt Fall B.

Figur 29: Elförbrukning för år 2045 med indata enligt Fall B.
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Appendix C: Variation av vattenvolym i reservoarerna

Medel̊aret

(a) Vattenvolym i reservoarerna med 28 anläggningar.

(b) Vattenvolym i reservoarerna med 172 anläggningar.

(c) Vattenvolym i reservoarerna med 1834 anläggningar.

Figur 30: Vattenvolym i respektive reservoar (bl̊a linje representerar den övre reservoaren och orange
representerar gruvan) för 28, 172, och 1834 pumpkraftsanläggningar med lagringstid åtta timmar enligt
medel̊aret.
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Väder̊ar 2009

(a) Vattenvolym i reservoarerna med 28 anläggningar.

(b) Vattenvolym i reservoarerna med 172 anläggningar.

(c) Vattenvolym i reservoarerna med 1834 anläggningar.

Figur 31: Vattenvolym i respektive reservoar (bl̊a linje representerar den övre reservoaren och orange
representerar gruvan) för 28, 172 och 1834 pumpkraftsanläggningar med lagringstid åtta timmar enligt
väder̊ar 2009.
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