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Det pågår en industriell revolution med energi i 
centrum. Den kommer i närtid att vara särskilt 
påtaglig i Norden, där en rad stora industrier 
är på väg att byggas upp inom exempelvis 
batteritillverkning och fossilfritt stål. En faktor 
som hållit tillbaka omställningen hittills är bristen 
på energilagringskapacitet. Vind- och solkraft är 
konkurrenskraftiga kraftkällor men akilleshälen 
är den ojämna och väderstyrda produktionen. 
Det finns många olika energilagringslösningar 
med både för- och nackdelar. Vi ser en svindlande 
tillväxtpotential för flera av dem framöver.

Tema: Energilagring
Kraften att lyfta sol och vind 
till nästa nivå 
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Tema: Energilagring – kraften att lyfta sol och vind till nästa nivå

Norden – industrirevolution med elektrifiering och 
energilagring i centrum

Just nu pågår byggnationen av åtminstone sju nya stora 
batterifabriker i Norden av bolag som Volvo, Northvolt, Freyr 
och Morrow. Därtill kommer många fler i tidig planeringsfas. 
Dessutom pågår en rad olika underleverantörssatsningar 
inom material och komponenter till den snabbt växande 
batteriindustrin. Samtidigt ska SSAB, H2 Green Steel och 
LKAB investera enorma belopp i tillverkning av fossilfritt 
stål och järnsvamp, projekt som kommer att kräva enorma 
mängder elektricitet och grön vätgas. Parallellt arbetar 
bolag som exempelvis Sandvik, Epiroc, Volvo, Scania och 
Volvo Cars med elektrifiering av de fordon/maskiner de 
levererar. Personbilsindustrins förvandling de senaste 
åren kan knappast ha undgått någon och efter en trevande 
inledning under flera år går elektrifieringen nu mycket 
snabbt inom exempelvis gruvindustrin. De gruvor som 
gått över till eldrivna maskiner uppges i princip enbart se 
fördelar jämfört med dieseldrivna alternativ. Leverantörer 
av eldrivna gruvtruckar har dessutom sålt slut på all 
produktionskapacitet för mer än ett år framöver. 

Energilagring är helt centralt för den industrirevolution som 
nu pågår. Batterier ersätter bränsletanken på fordon men de 
behövs även för att skapa balans i kraftsystem som har en 
stor andel hållbar, men intermittent (ojämn), elproduktion. 
För att göra fossilfritt stål behövs grön vätgas vilket dels 
kommer att öka behovet av el kraftigt, dels kan komma att 
spela en viktig roll i att balansera elkraftmarknaden. 

Vind och sol har samma akilleshäl

Det största problemet med vind- och solkraft är att 
produktionstakten styrs av vindhastigheten och solljuset, 
inte hur mycket el som kunderna efterfrågar. Det skapar 
stora obalanser mellan utbud och efterfrågan. Det betyder 
att dessa energikällor behöver kompletteras med andra mer 
flexibla källor som ofta är smutsiga, dyra och får ett lågt 
genomsnittligt kapacitetsutnyttjande. 

Kraftverk dedikerade för att hantera toppar i efterfrågan 
på elektricitet har ett genomsnittligt kapacitetsutnyttjande 
på 5 till 7 procent och eldas med fossila bränslen, enligt 
amerikanska Energy Storage Association. Även i länder som 
Sverige och Norge med god tillgång på billig, flexibel och ren 
vattenkraft är det problematiskt att balansera vindkraften 
med vattenkraft, i synnerhet de kortsiktiga svängningarna 
har negativa konsekvenser. 

Samtidigt som ett kraftnät som försörjs med en stor andel 
förnybar energi kan ha svårt att möta efterfrågan under vissa 
perioder, uppstår det vid andra tidpunkter ett överutbud 
på elkraft med extremt låga priser och elproduktion som 
helt går till spillo. Genom att komplettera de förnybara 
kraftkällorna med energilagringslösningar, både extremt 
kortsiktiga och betydligt mer långtidsverkande, kan utbudet 
bli mer anpassningsbart och flexibelt. Dessutom kan 
överskottsproduktion vid gynnsamt väder tas tillvara.  

Flera energilagringslösningar

Även om detta tema mest handlar om den 
snabbväxande marknaden för gigantiska batterier som 
energilagringslösningar så är den idag överlägset mest 
använda energilagringsmetoden baserad på vatten. 

Ytterligare ett alternativ som nästan säkert ser ut att få 
viss kommersiell framgång är att tillverka vätgas ur vatten 
(genom elektrolys) när el finns i överskott och priset är lågt. 
Lösningen kan bidra till att stabilisera ett energisystem med 
stor andel intermittenta källor. Den gröna vätgasen kan sedan 
användas för exempelvis framställning av järnsvamp som 
vidareförädlas till fossilfritt stål, som drivmedel till tunga 
fordon, insatsvara för kemiindustrin eller som bränsle till 
reservkraftaggregat.  

Det finns även teknik baserad på svänghjul (primärt för 
att balansera korta svängningar i produktion/efterfrågan), 
komprimerad luft, termisk energilagring och smält salt. Bland 
de mer fantasifulla lösningarna finns lyftkranar som hissar 
upp betongblock kopplade till en generator när elkraften är 
billig för att sedan släppa ner dem när elpriset är högt. 

Vattenkraft i bägge riktningarna

God tillgång på vattenkraft ger länder som Sverige och 
Norge en fördel även när det gäller möjligheten att bygga 
ut vind- och solkraft. I praktiken är vattenreservoarerna 
stora energilager. De fungerar mycket bra för att balansera 
intermittent kraft både över korta perioder och mellan 
olika årstider. De eliminerar däremot inte behovet av andra 
energilagringslösningar, framförallt för korta perioder. De 
flesta länder är dock inte välsignade med dessa värdefulla 
naturresurser i samma omfattning. 

Ett sätt att öka ett vattenkraftverks förmåga att balansera 
intermittenta kraftkällor är genom att komplettera dem med 
ett pumpsystem. Genom att pumpa tillbaka vatten upp i 
vattenreservoarerna igen, kan energilagringsmöjligheten i ett 
vattenkraftverk utökas ytterligare. Denna teknik är gammal 
och välanvänd på flera håll i världen. 

En variant på pumpad vattenkraft är ett slutet system med 
en övre och en lägre vattenreservoar, som exempelvis 
kan vara baserade på nedlagda gruvor, vilket skapar en 
renodlad energilagringsenhet som inte tillför någon ny 
elproduktionskapacitet, men inte heller påverkar något 
vattendrag. 

Energilagring är helt centralt för den 
industrirevolution som nu pågår.” ”
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Kraftig tillväxt väntas för elbilar

Diagrammet visar den globala, årliga försäljningen av elbilar samt 
BNEFs prognoser för kommande år. Från 2022 till 2030 väntas ett 
knappt fyrfaldigande. Bilbatterimarknaden bör växa snabbare då 
andelen laddhybrider minskar samtidigt som bilarnas räckvidd ökar. 

Källa: Bloomberg New Energy Finance 

Tema: Energilagring – kraften att lyfta sol och vind till nästa nivå

Elbilar är bara en delmarknad

Många associerar sannolikt energilagring primärt med 
batterier och kanske specifikt den snabbt växande 
marknaden för batterier till elbilar. Detta är en stor och 
växande marknad. Den globala elbilsförsäljningen i år väntas 
bli fem gånger så stor som 2019, men elbilar är långt ifrån 
det enda som driver batterimarknaden under kommande 
år. Enligt BNEF (Bloomberg New Energy Finance) förväntas 
försäljningen av batterier till elbilar öka till fyra gånger 
nuvarande storlek 2030. 

Marknaden för stationär energilagring till kraftnät och 
laddstationer med mera, har liksom elbilsmarknaden ökat 
med cirka 400 procent sedan 2019. Den väntas växa ännu 
snabbare än elbilar kommande år. Prognosen för 2030 
motsvarar 6 gånger årets rekordhöga nivå. 
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Global elbilsförsäljning

Kraftig tillväxt väntas för stora och gigantiska 
batterier 

Diagrammet visar den årliga installationsvolymen av stora stationära 
batterier för energilagring till exempelvis kraftproducenter, nätopera- 
törer och hushåll. Statistik och prognoser är uppdelade per geogra-
fi. Framförallt i USA väntas ett stort lyft nästa år tack vare nyligen 
införda skattesubventioner för energilagring. Historiskt var en stor del 
av kapaciteten dedikerad till frekvensreglering och andra tjänster åt 
nätägare samt reservkraft i händelse av strömavbrott men framöver 
är det främst för något längre lagring, mellan olika tider på dygnet, 
som batterierna väntas bli använda.

Källa: Bloomberg New Energy Finance 
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Elbilar och förnybar kraft i symbios

Det finns en naturlig symbios mellan tillväxten för elbilar 
och energilagringslösningar som komplement till förnybar 
energiproduktion. De två applikationsområdena för 
energilagring möts och stödjer varandra på flera olika vis: 

• Det finns ingen klimatmässig poäng att elektrifiera 
transportsektorn om inte elektriciteten kommer 
från källor med mindre utsläpp än moderna 
explosionsmotorer (även om det kan gynna lokal miljö i 
städer). 

• Det finns en uppenbar risk att framförallt 
toppbelastningen på kraftnäten blir ännu mer extrem om 
många fordon ska laddas snabbt och samtidigt. 

• Gamla bilbatterier kan kopplas ihop och fungera som 
stationära energilager.

• Vi ser med ett antal års fördröjning efter 
elbilsförsäljningen tog fart en explosiv tillväxt i antalet 
uttjänta batterier till el- och hybridbilar. 

• Potentiellt kan elbilar som ansluts till elnätet också låna/
hyra ut lagringskapacitet vid vissa tidpunkter.

Energikällan är viktig även vid batteritillverkningen

Det största problemet med elbilar ur ett koldioxidutsläpps- 
perspektiv är produktionen av batterierna. De utsläpp som 
orsakas av batterierna är ungefär lika stora som de för 
tillverkningen av hela bilen. Dessutom finns det gott om rap-
porter i media kring misskötta produktionsanläggningar för 
kritiska mineraler till batterierna. De nya batteri- och batteri- 
komponentfabriker som nu planeras i Norden ska förbättra 
hållbarheten markant. 
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Vind- och solkraft är mycket konkurrenskraftig 
även utan bidrag

Diagrammet visar kostnaden (högsta, lägsta och snitt) per MWh 
elkraft över en förväntad livstid på 30 år för olika typer av kraftverk, 
exklusive subventioner för ett kraftverk som kan produktionsstartas 
i USA 2027. Kolkraftverken i beräkningen antas inkludera 30-90 
procents lagstadgad koldioxidåtervinning. Inklusive subventioner 
(skatteavdrag) förbättras kalkylen för en amerikansk kraftproducent 
väsentligt, särskilt för de förnybara alternativen.

Källa: United States Energy Information Administration, EIA

Tema: Energilagring – kraften att lyfta sol och vind till nästa nivå

Exempelvis räknar norska Freyr, som för närvarande bygger 
en fabrik i Mo i Rana och framöver även planerar en i finska 
Vasa, med att deras egen battericellproduktion ska vara 
helt fossilfri. Det kommer reducera de totala utsläppen från 
batteriproduktionen med 31 procent jämfört med snittet 
globalt idag. Genom att köpa råvaror från lokala producenter 
i Norden reduceras utsläppen med ytterligare 19 procent. 
Därtill kommer förpackningar och återvinning. På sikt väntas 
fler nordiska underleverantörer till branschen tillkomma 
vilket får ytterligare positiva effekter. Sammantaget räknar 
Freyr med att deras batterier ska orsaka utsläpp som är 81 
procent lägre än det globala snittet som idag ligger på cirka 
80 kg CO2 per kWh. 

Bilbatterierna kan få ett andra liv

Försäljningsframgångarna för el- och hybridbilar under 
det senaste decenniet gör att vi nu ser en enorm ökning 
av antalet uttjänta bilbatterier. Vad ska vi göra med dem? 
Ett intressant alternativ är att ge dem ett andra liv som en 
del av en stor stationär lagringslösning. Även efter att ett 
batteri blivit för dåligt för en bil kan det vara dugligt i tio 
år till i diverse stationära applikationer. Först därefter är 
det optimalt att återvinna råvarorna. Sammankopplade 
gamla bilbatterier används även som backuplösningar (i 
händelse av strömavbrott), vid laddstationer för elbilar och 
serverhallar. Ett förlängt liv för uttjänta bilbatterier kan 
förbättra elbilarnas kalkyl ytterligare både rent finansiellt 
och hållbarhetsmässigt. 
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Energilagring är kraften som kan lyfta sol och vind till 
nästa nivå

Andelen elkraftproduktion från förnybara källor ökar 
starkt i OECD-länderna. Det beror inte bara på att de är 
miljövänliga och därför understöds av flera myndigheter 
utan för att de är ytterst konkurrenskraftiga mot alla 
konventionella kraftverkstyper (även utan subventioner). 
På senare tid har leveranssäkerhet tillkommit som ett starkt 
argument i framförallt Europa då riskerna med beroende av 
bränsleleveranser från diktaturer blivit akut uppenbara. 

Eftersom de flesta exploaterbara vattenkraftstillgångar 
redan är utbyggda i denna del av världen handlar det i 
praktiken, när ny kraftverkskapacitet ska byggas, om ett val 
mellan vind- och sol eller naturgas. I u-länder där utsläppen 
inte värderas alls eller extremt lågt är kol den viktigaste 
konkurrenten. Redan när ett kolkraftverk tvingas återvinna 
30 procent av sina koldioxidutsläpp, som i USA idag, 
medför det enligt EIA (United States Energy Information 
Administration) kostnadsökningar som gör denna smutsiga 
kraftkälla betydligt dyrare än både naturgas, sol- och 
vindkraft (räknat helt utan subventioner). Kärnkraft är 
enligt EIA relativt dyrt, men kan potentiellt få en renässans 
(framförallt i Europa) på grund av energikris som råder.  

Andelen elproduktion i OECD-länderna från förnybara 
källor har på sju år ökat med 8 procentenheter till strax 
under en tredjedel av totalen, enligt IEA (International 
Energy Agency). Tillväxten kommer främst från sol- och 
vindkraft vars andel har mer än dubblerats under perioden. 
Vattenkraft är dock fortfarande den största förnybara 
källan och är fortfarande något större än vind- och solkraft 
tillsammans. De förnybara källorna växer på bekostnad av 
fossila bränslen, där det särskilt syns en tydlig nedgång för 
kol som minskat med mer än 13 procentenheter. Tyvärr 
riskerar dock kolanvändningen nu kortsiktigt att öka igen i 
Europa på grund av kriget i Ukraina. 

Dock sker endast cirka 40 procent av världens elproduktion 
i OECD-länderna och tyvärr har tillväxten inom förnybart 
inte varit lika stark i övriga världen. Den största 
skillnaden mellan OECD och övriga världen är andelen kol. 
Kolkraftproduktionen i övriga världen är nära fyra gånger 
så stor som inom OECD. Produktionen från sol- och vind men 
även kärnkraft är däremot endast hälften så stor som inom 
OECD. Det som räddar upp statistiken något för icke-OECD 
länder, vad gäller total andel förnybar elproduktion, är att de 
har en större andel vattenkraft.   

Ett viktigt skäl till att energiomställningen i samhället 
inte går snabbare är den bristande flexibiliteten för sol 
och vind, det blir i synnerhet ett problem när deras andel 
av total elproduktion i ett system blir för hög. Det är här 
energilagringslösningarna kommer in. 
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Tema: Energilagring – kraften att lyfta sol och vind till nästa nivå

Förnybar energi växer snabbt från en låg nivå

Diagrammet visar andelen elkraftproduktion per energikälla i OECD- 
området 2013 och 2020 (preliminär data). Andelen elproduktion från 
förnybara källor har ökat 8 procentenheter till över 30 procent medan an-
delen fossila bränslen har minskat lika mycket till cirka 51 procent. Därtill 
har det skett en stor förskjutning från kol till gas, en utveckling som tyvärr 
vänt åt fel håll i år på grund av Rysslands gasexportbegränsningar.

Källa: IEA

0

5

10

15

20

25

30

35

Kol Olja Naturgas Kärnkraft Vatten Biobränsle Sol, vind,
geotermisk

Elkraft per källa

2013 2020

Sammanfattning och slutsats

Vi ser mycket goda förutsättningar för stark tillväxt inom 
energilagring och relaterade lösningar under lång tid 
framåt. Detta drivs både av behovet av renare kraftkällor 
i kombination med stabil och pålitlig tillgång på elektricitet 
samt av elektrifieringen av transportsektorn som fortsätter 
i snabb takt. Energilagringslösningar kommer samtidigt 
möjliggöra nästa stora steg i tillväxten för vind- och 
solkraft och därmed bli en central del i den förestående 
energiomställningen i världen. Tillväxt och förändringar 
av den magnitud vi ser framför oss medför givetvis även 
betydande investeringsmöjligheter. 

Neoens Teslabatteri i Hornsdale, Australien, 2017
Batteriet är främst känt för att det byggdes av Tesla 
på 54 dagar. Elon Musk (Teslas VD och grundare) hade 
slagit vad med Mike Cannon-Brookes (IT-entreprenör 
från Australien) på plattformen Twitter om att Musk 
kunde lösa Sydaustraliens elavbrott med ett gigantisk 
batteri. Musk lovande att Tesla skulle leverera batteriet 
inom 100 dagar, vilket han också gjorde med 46 dagar 
tillgodo. 

Batteriet ägs nu av franska Neoen som fokuserar på 
sol- och vindkraft samt kommersiell energilagring. 
Initialt kunde batteriet lagra 129 MWh och hantera 
ett flöde på 100 MW. Framgången var omedelbar, 
både finansiellt och operationellt varför kapaciteten 
utökades med ytterligare 50 procent 2020. Batteriets 
anläggning bidrar till att stabilisera kraftnätet i regionen 
och genererar vinster åt Neoen genom att köpa 
elkraft när den är billig och sälja när den är dyr. Det 
mytomspunna jättebatteriet har dessutom blivit något 
av en turistattraktion och numera måste besökare boka 
plats i förväg om de vill se anläggningen i verkligheten. 

Exempel på energilagringslösningar som nyligen har genomförts med gott resultat

Kauai, föregångaren från Hawaii 
Den i flera bemärkelser gröna ön Kauai i Hawaii har 
länge haft höga ambitioner vad gäller förnybar energi. 
Ett genombrott mot målet att lyfta den totala andelen 
elkraft från förnybara källor kom med byggnationen av 
en kombinerad solpanel och ellagringsanläggning från 
Tesla 2017. Tesla levererade då en 13MW solkraft- 
anläggning kompletterad med ett batterisystem med 
samma flödeskapacitet, 13MW, och en lagringskapacitet 
på 52 MWh. Investeringen blev snabbt en succé och 
följdes av flera liknande men större projekt. Kauai 
justerade upp sina målsättningar till att täcka 70 procent 
av energibehovet med förnybara källor 2030, ett mål 
som de lyckades nå redan 2021. Framgångarna har 
också inspirerat andra, Hawaiian Electric Company 
tog snabbt efter och har redan byggt flera liknande 
anläggningar, samt planerar ännu fler. De bidrar till 
energiomställningen på de väsentligt mer folkrika 
öarna Oahu, Maui och Hawaii med tillsammans cirka 1,3 
miljoner innevånare jämfört med Kauais cirka 67 000. 

Världens största pumpkraftstation, 2021
Kina är det land i världen som satsar mest på pumpad 
vattenkraft, total kapacitet på projekten under planering 
är nästan dubbelt så stor som de i USA. Fengning 
Pumped Storage Power Station, i Hebeiprovinsen, är 
världens största pumpkraftstation med en kapacitet 
på 3,6 GW. Projektet färdigställdes 2021 och ska 
sammanlagt ha kostat 1,9 miljarder dollar att bygga. Som 
jämförelse har de tre kärnkraftreaktorerna i Forsmark en 
sammanlagd effekt på 3,27 GW.


