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Sammanfattning 
I den här rapporten berör vi tekniker för lagring av stora mängder elektrisk energi. Detta definierar vi 

som anläggningar med över 1 MWh. Vi tar upp olika metoder och tillgängliga tekniker. Det gäller 

tryckluft, svänghjul, vattenpumpkraft, superkondensatorer, batterier samt att lagra elektrisk energi 

hos slutanvändaren. Vi synar de olika för och nackdelarna med respektive teknik och belyser i vilka 

sammanhang de används.   

   I dagens läge är det främst vattenpumpkraft som har gjort genomslag och ses som en fullt 

utvecklad teknik. Även batterier har en lång utveckling bakom sig men det forskas mycket för att göra 

den effektivare och få högre verkningsgrad. De används främst i kortsiktig ellagring tillsammans med 

svänghjulet och superkondensatorerna, men i en mycket större skala. Tekniken när det gäller 

tryckluft är i dagens läge dyrt och kräver geografiska förutsättningar, därav är det inte så utbrett.  

   Vi har även som ett steg i debatten kring klimatsmarta hus, tagit upp möjligheten kring att lagra 

energi hos slutkunden. Detta ger denna en möjlighet att köpa el då det överproduceras och den är 

billig.  
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Inledning 
Elproduktionen måste vara lika stor som elanvändningen i varje ögonblick. El kan inte lagras utan om 

man har ett överflöd så måste detta lagras i en annan form för att i efterhand utvinnas tillbaka till 

elenergi. Lagringen kan göras i olika former, till exempel i potentiell-, kinetisk- eller elektrokemisk 

energiform. För att detta ska kunna vara verklighet så måste man dels styra generatorns 

elproduktion men också använda sig av lagrad energi eller kunna lagra energin. Det är just den 

lagrade elenergin som vi ska gå djupare in på i detta arbete.  

    Vanligaste definitionen av Elenergilagring och den vi använder i vårt arbete:  

”Elenergilagring definieras som omvandling av elektrisk energi från ett elnät 

till en form i vilken den kan lagras tills den åter omvandlas till elektrisk energi”1 

   Metoder för lagring av energi brukar delas upp i, kemiska(vätgas, biobränslen, flytande kväve), 

biologiska, elektrokemiska(batterier, bränsleceller), elektriska (kondensatorer, supraledande 

magnetisk energi lagring (SMES)), mekaniska (tryckluftslagring (CAES), svänghjuls energilagring, 

hydrauliska ackumulatorer och hydroelektrisk(vattenpumpkrafts) lagring), lagring hos 

slutanvändaren. 

   Av de ovannämnda är endast ett fåtal praktiskt genomförbara. Dessutom kommer vi att ta upp 

metoder som också kan användas för större mängder elenergilagring där vi använder den vanligaste 

definitionen det vill säga 1 MWh och uppåt. 

   De återstående metoderna är, mekaniska (tryckluftslagring CAES, svänghjul och pumpvattenkraft), 

elektriska (kondensatorer) och elektrokemiska (batterier och flödesbatterier) . Alla dessa metoder 

gäller främst en lagring som sker hos elproducenterna. Ytterligare metod är att effektivisera 

logistiken, det vill säga att fördela den överproduktion respektive underproduktion som följer av de 

olika elgenereringsmetoderna, hos slutanvändaren.  

   Metoderna är beroende av landets geografiska läge och därmed förutsättningar. För tillfället finns 

ingen världsledande aktör på marknaden utan det är energibolagens och enskilda forskarens 

framsteg. Det finns större mötesforum där dessa aktörer träffas och diskuterar framtidens behov och 

lösningar. Exempel på sådana organisationer är Elforsk i Sverige och Electricity Storage Assosiation 

(ESA) i USA.  

   För att det dessutom skall vara samhällsekonomiskt intressant krävs en hög verkningsgrad, vilket 

utesluter ännu fler metoder.  

Tentamensfråga 
Nämn och beskriv tre olika sätt att lagra elektrisk energi? 

                                                           
1 http://www.electricitystorage.org/ESA/home/ 
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Bakgrund/Syfte 
De frågeställningar som vi vill svara på är, hur lagrar man energi? Varför lagras energin? Hur ser 

framtiden ut? Vilka behov finns det? Slutligen tydliggöra varför det är ett problem med att lagra 

energi. 

   Det finns ett ökat behov av förnyelsebar energi i form av sol och vindkraft. Dessa energikällor har 

en ojämn produktionstakt, där man ser toppar då det blåser eller solen skiner. Genom energilagring 

har man möjligheten att jämna ut dessa toppar och dalar och på så sätt möjligöra att dessa 

förnyelsebara elkällor får ett större genomslag. 

Olika metoder 
Vid lagring av elenergi finns det som tidigare konstaterat, olika tillvägagångssätt. De har olika för och 

nackdelar som presenteras i följande text.  

Tryckluft(CAES) 
Compressed Air Energy System (CEAS) är en teknik för lagring av energin i form av potentiell energi 

hos komprimerad gas. Tekniken går ut på att vid överskott av elenergi komprimera gasen och trycka 

ner den i underjordiska reservoarer. Sedan vid underskott av elenergi använda den komprimerade 

gasen. Metoden är riktad till användning vid kraftverk, så som kolkraftverk och kärnkraftverk.  

   Metoden är egentligen en gammal metod som använts i allt från att driva fordon till lagring av 

gaser för förbränning. Den första anläggningen för lagring av elenergi med hjälp av tryckluft var 

Huntorf kraftverket i Tyskland som byggdes år 1978. Kraftverket har en reservoar (i form av en 

saltgruva) direkt ansluten till kraftverket där man pumpar in tryckluften. På 90-talet byggdes det 

ytterligare tryckluftsanläggningar i anslutning till kolkraftverken i Alabama USA. 

Huvudkomponenter och deras funktion kan ses i bilden och förklaras nedan, 

 

Bild 1: http://electricitystorage.org/tech/photo_caes1.htm 

   Kraftverket i Huntorf liksom andra kol och kärnkraftverk kan ha CAES som en integrerad del i 

kraftverket. Det innebär att man exempelvis inte behöver dubbla kompressorer utan kan 
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komprimera luften innan expansionen i turbinen eller förvara komprimerade luften i reservoaren. 

Den överblivna elenergin finns då lagrad som potentiell energi i komprimerade luften. Denna luft har 

vid kompressionen fått betydligt högre tryck och temperatur, som man måste ta hänsyn till vid 

lagringen i exempelvis gamla gruvor.  

   I kraftverk med gasturbiner finns möjligheten att använda den komprimerade luften i 

förbränningskammaren tillsammans med naturgas. Detta får sedan expandera i två steg och via 

generatorn producera el. De största fördelarna är att man vid perioder av mindre efterfråga på el, 

kan använda den producerade elen till kompression. Det medför tids- och kostnadsbesparing vid 

uppstartning av kraftverket, och en mindre förlust av verkningsgraden. Nackdelen är att den inte 

lämpar sig för större kraftverk. Kraftverket i Huntorf har två stycken oberoende reservoarer med 

sammanlagd volym på          och maximal tillåtet tryck på 70 bar. Första problemet uppstod vid 

anslutningen till reservoaren. Man fick då problem med ett rör som mycket snabbt började korrodera 

på grund av ständig exponering för det relativt höga trycket och temperaturen. Man har bytt ut de 

lätteroderade materialen och det fortgår en forskning kring vidare förbättringar. 

   En av de andra existerande metoderna är att man kyler ner luften vid transporten till reservoaren 

och återuppvärmer denna innan expansionen i turbinen. Detta är den billigaste och enklaste lösning 

med betydligt sämre verkningsgrad som följd. Fördelen är betydligt längre förvaring av den 

komprimerade gasen. Forskning pågår kring användning av gamla gruvor i USA som reservoarer och 

det finns ett kraftverk i USA som använder CAES. Lagringen i sig bidrar inte till någon extra 

miljöpåverkan, utan denna avgörs till största del av den producerade elens miljöpåverkan, enligt ESA. 

   Att kunna använda CAES i befintliga anläggningar kräver stora behållare som grävs ner och detta är 

idag huvudforskningsområdet. Även om CAES är betydligt billigare än de flesta metoder kvarstår 

mycket arbete innan kommersiell succé. 

Svänghjul(FES) 
Flywheel Energy Storage (FES) är en mekanisk metod att lagra energi med hjälp av en elektrisk motor. 

Denna motor genererar kinetisk energi hos en rotor med hög rotationshastighet och liten friktion. Då 

energin i ett svänghjul ges av: 

  
 

 
     

   Där   
    

 
                 och                     för roterande solid skiva. Detta 

medför till att man kan med relativt litet svänghjul förvara stora mängder energi. Detta är ett 

koncept som varit känt i århundraden. Elenergin som inte förbrukas kan på så sätt lagras under 

kortare perioder och återanvändas vid behov.  

   FES har bland de högsta verkningsgraderna (ca 90 %) och används i elenergilagring främst vid UPS 

(uninterruptible power supply). Det vill säga stationära anläggningar där behov av konstant el är 

extremt viktig, såsom sjukhus. Svänghjulet är betydligt vanligare vid småskalig elenergilagring som 

vid utvecklingen av elbilar. Man kan använda tekniken till skydd vid stora strömförändringar vid 

järnvägar men också som lagringsmetod av elenergi upp till nivåer på flera MWh. 
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   Svänghjulet har oftast magnetiska lager istället för mekaniska och kan på så sätt minimera 

friktionen för att maximera verkningsgrad. Av samma anledning vill man ha vakuum i 

rotationskammaren, vilket är svårt och kostsamt att uppnå. 

    Bild på Svänghjulkomponenter och NASA-s nya G” svänghjul. 

 

 

Bild 3: www.activepower.com 

 

   Fördelar är snabb urladdningsförmågan i jämförelse med batterier, oberoendet av omgivningens 

temperatur och långa driftstider utan underhåll. Kostnaden är större än exempelvis tryckluft men 

lägre än batterier. Miljöpåverkan är också betydligt mindre än exempelvis hos batterier.  

   Nackdelen är att vid höga hastigheter uppkommer skakningar som kan leda till splittring av 

svänghjulet och som följd en explosion. En annan nackdel är att elenergin inte kan förvaras under 

längre tid. 

 Svänghjulets prestanda och maximala driftsförhållanden avgörs av materialegenskaperna hos den 

roterande skivan och det forskas mycket kring rotorns hållfasthetsegenskaper. 

Vattenpumpkraft 
Vattenkraft är en av Sveriges största elproduktioner och även den största potentiella lagrade energin 

vi har tillgång till. En stor fördel med vattenkraften är att den kan lagras över lång tid och innehåller 

stora mängder energi. I sammanhanget energilagring hänvisar man ofta till vattenpumpkraft, då man 

i många fall använder just pumpar för att genom höjdplacering öka vattenansamlingens potentiella 

energi.  

  Vid vattenkraft använder man vattnets 

lägesenergi för att skapa elektrisk energi 

via turbiner som driver generatorer. För 

att öka fallhöjden på vattnet och 

möjligöra lagring av vattenmängder 

bygger reservoarer som är högre 

belägna. Det vanligaste är att man 

använder två redan befintliga 

Bild 2: 
http://www.grc.nasa.gov/WWW/
RT/2004/RS/RS10S-jansen.html 

Bild 4: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Pumpstor
_racoon_mtn.jpg 
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reservoarer, detta är det billigaste alternativet. I vissa fall använder man sig av gamla gruvor eller 

anlägger dammar för att just utöka fallhöjden än mer.  När det gäller vattenpunkkraft finns två 

huvudsakliga varianter, den ena är renodlat pumpverk och det andra är kombinerat med ett 

konventionellt vattenkraftverk.   

   I Sverige möjliggör höstregn och snösmältning en påfyllning av vattenmagasinen som sedan kan 

tömmas för att producera el när den behövs som mest. Detta ger vattenkraften en viktig funktion i 

det Svenska elkraftnätet, nämligen att fungera som reglerkraft. Även internationellt används 

vattenreserverna i kombination med ett kraftverk som regulator för att jämna ut skillnaderna mellan 

över och underproduktion av el. Just då vattnet magasineras i dammar har man möjligheten att 

starta och stänga av den efter behov. Detta är något som inte fungerar med till exempel vindkraft, 

som bara producerar när det blåser, eller kärnkraft som är väldigt kostsamt att starta och stänga av.  

   Man pratar om våt- och torrår, som avgörs hur stor snömängd och tillrinningar till vattendragen, för 

att kompensera torråren har man dammar och vattenreserver. Vattenreserver är i de flesta fallen 

naturligt förekommande, så som Vänern som är Sveriges största reserv. Dessa reserver är ofta så 

pass stora att man inte tömmer dem under ett eller flera torrår.  

   En styrka hos vattenkraft är att det är en förnyelsebar energikälla. Den har stor potentiell energi 

och är billig i drift. Nackdelen är att den förstör mycket hos den lokala miljön kring dammarna och 

längst med forsarna. En annan nackdel är att de geografiska förutsättningarna måste finnas och att 

det är en stor grundinvestering. Nordisk vattenkraft är eftertraktad i Europa och kraftverksnätet 

byggs ut i syftet att denna skall fungera som reglerkraft även utanför Norden. 

Superkondensatorer 
Electric double-layer capacitor (EDLC) eller även kallat superkondensator eller ultrakondensator, är 

en kondensator med hög energidensitet.  

   Nackdelar är att den mängd energi man kan lagra per kg är liten jämfört med batterier. Spänningen 

varierar beroende på mängden lagrad energi och det krävs komplex kopplingar för att jämna ut detta 

med följden att man förlorar energi. En kondensator laddar lätt ur sig själv och varje enskild 

kondensator har låg spänning så det krävs seriekoppling. En kondensator urladdas fort vilket göra att 

den kan vara livsfarlig om den hanteras fel. 

   Fördelar är att en kondensator har ett långt liv och kan återladdas hundratusentals gånger utan 

förlora sina förmågor. Detta ger en väldigt låg kostnad per laddningscykel och ger goda 

återställningsmöjligheter. En superkondensator har väldigt låga inre förluster av energi. Man kan få 

ut en mycket hög kraft från dem. Man har en låg nivå av gifter från materialen, i jämförelse med till 

exempel batterier. Man kan ladda dem otroligt snabbt, på bara sekunder och man behöver inte oroa 

sig över att man skall överladda. 

Batterier 
Det finns många olika typer av batterier som används för att lagra elektrisk energi. Man använder 

främst dessa för att kortsiktigt lagra och för att sedan under också kort sikt utvinna denna energi. Hur 

ett batteri fungerar är helt beroende på vilket typ av batteri det är men i grund och botten så är det 

att i en battericell så finns det två elektroder, en anod (vanligtvis av metall) och en katod (vanligtvis 

av en metalloxid). Omkring dessa så är det en elektrolyt som leder elektronerna mellan elektroderna. 
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När batteriet utsätts för en belastning så avger anoden elektroner som passerar genom belastningen 

till katoden. Detta pågår tills katoden har avgett allt sitt syre och anoden har oxiderats. Man kan 

definiera ett batteri på ett par olika sätt. Inom kategorin flödesbatterier ingår PSB, VRB och ZnBr. 

Sedan så finns det mer konventionella batterier som NaS, Li-jon, Bly-syra och Metall-luft. Det är dessa 

två kategorier och dess ingående batterisorter som vi kommer att gå in mer grundläggande på i 

avsnittet om batterier. 

Flödesbatterier 

Flödesbatterier är den typen av batteri som kan designas ganska flexibelt. De kan designas både 

kraftfullt eller med hög kapacitet i hur mycket energi de kan lagra. Grundläggande för ett 

flödesbatteri är att batteriet laddas och urladdas med hjälp av en kemisk reaktion mellan två flytande 

elektrolyter. Dessa elektrolyter lagras i separata tankar och cirkuleras runt med hjälp av pumpar. Det 

är framförallt detta som skiljer flödesbatterier med de konventionella battericellerna. När dessa är 

aktiva så pumpar man de två elektrolyterna genom en elektrokemisk reaktor som delas med ett 

membran där det sker en redox reaktion och elektrisk ström bildas. Det är just detta system med att 

lagra elektrolyterna utanför reaktorn som gör den här typen väldigt flexibel. Strömmen och 

lagringskapaciteten kan därför specificeras på olika sätt beroende på vad som önskas. Denna typ av 

energilagring är under utveckling men i småskalig verksamhet så är tekniken kommersiell, medans 

storskaliga projekt håller på att utvecklas. Här nedan så presenteras ett par olika typer av 

flödesbatterier. 

Polysulfid Bromid batteri (PSB) 

Elektrolyterna i detta batteri är natriumbromid (NaBr) och natriumpolysulfid (    
         -joner 

passerar membranet vid laddning och urladdning medans bromiden och sulfiden accepterar eller 

avger elektronerna.  

Laddningsreaktioner 

            

              

Vid urladdning så är reaktionerna omvända. 

   PSB batterier är framförallt till för storskaliga 

tillämpningar. En försöksanläggning har byggts i Little 

Barford som hade tänkt ha en kapacititet på 120 MWh. 

Verket togs aldrig i fullt bruk på grund av att forskningspengarna för utvecklingen av detta verk 

stängdes av.  

Vanadium Redox Batteri (VRB) 

Vanadium redox batterier använder sig av 2 olika 

typer av vanadium elektrolyter som är lösta i en 

mild syra                       När detta 

batteri laddas eller urladdas sker ett utbyte av 

vätejoner mellan de två elektrolyterna genom ett 

membran av en protongenomsläpplig polymer.   

Bild 5: http://electricitystorage.org/ 

Bild 6: http://electricitystorage.org/ 



10 
 

Laddningsreaktion 

            

            

Urladdningsreaktion 

            

            

Spänningen i en cell är mellan 1,4 till 1,6 volt och verkningsgraden kan bli så hög som 85 %. Fördelen 

med VRB är att i båda halvcellerna så används vanadium och då elimineras risken med föroreningar 

av en jondiffusion över membranet. Utvecklingen och användningen av denna typ av batteri är till för 

i huvudsak vindkraftverk och installationer på 5MWh har installerats i Japan. 

Zinkbromid batteri (ZnBr) 

Denna typ av batteri är lite annorlunda de två ovanstående. Fortfarande är det två elektrolyter som 

pumpas runt, Zn och Br. Här så flyter de istället förbi en kol-plast komposit elektrod på varsin sida av 

ett membran. Ett problem med ett sådant här batteri är att om batteriet inte fullständigt urladdas 

regelbundet innan laddningen så försämras det. 

Laddningsreaktion 

                             

                                

                                                  

Omvända reaktioner vid urladdning. 

Detta batteri genererar 1,8 volt över varje cell och har en genomsnittlig verkningsgrad på ungefär 75 

%. Batteriet utvecklades på 70-talet och integrade system finns nu att tillgå monterade på lastbilar 

för enklare förflyttning. Dessa lastbilar har en kapacitet på 3 

MWh. Har man istället fasta parallellkopplade system kan 

man uppnå mycket större kapacitet.  

Jämförelse 

Om man nu jämför dessa tre olika typerna av flödesbatterier 

så kan man jämföra de på lite olika sätt. Alla tre är framförallt 

framställda för att användas i storskaliga applicationer där PSB 

har störst kapacitiet med upp till 120 MWh, följt därefter av 

Vanadium med anläggningar på mellan 0,5 till 5 MWh och 

ZnBr på mellan 0,01 till 5 MWh. Livslängden är också längst med PSB som har en livslängd på 15 år 

medans de andra två varierar mellan 5 till 10 år. Men nu ska man också ta med i analysen att PSB 

bara finns som demonstrationsanläggningar. De andra två finns redan också i kommerciella 

applikationer.  

Bild 7: http://electricitystorage.org/ 

Bild 8: http://electricitystorage.org/ 
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Konventionella Batterier 

De konventionella batterierna finns i varierande storlekar. Den stora skillnaden mellan dessa och 

flödesbatterier är att de inte har några flödande fluider. I denna kategori finns en mängd av olika 

typer. Från de små som man har i våra vanliga elektriska apparater i hemmet och andra ställen till 

stora anläggningar upp till 245 MWh. 

Natriumsulfid (NaS) 

Detta batteri innehåller flytande sulfur som den positiva elektroden och flytande natrium som den 

negativa. Dessa är separerade av en fast aluminiumkeram som 

elektrolyt. Vid urladdning fungerar elektrolyten som så att den 

enbart tillåter positiva natriumjoner att passera som reagerar med 

sulfurn och bildar natriumpolysulfid          Vid uppladdning så går 

processen åt andra hållet och elektrolyten släpper tillbaka 

natriumjonerna som återgår till flytande natrium. När man urladdar 

detta batteriet så får man en spänning mellan polerna på 2 volt. 

Arbetstemperaturen på detta batteri är 300 grader för att processen 

ska fungera. Verkningsgraden är väldigt bra på 89 %.  

Den här typen är relativt utbyggd, framför allt i Japan. 

Där har man över 190 stycken anläggningar som 

tillsammans kan lagra mer än 270 MW. Den största är 

NaS installation är 34 MW. En stor funktion för denna typ 

är stabilisera produktionen av förnybar energi framförallt 

för vindkraftproduktion.  

Litium-jon Batteri 

I ett litium-jon batteri så är katoden gjord av metalloxid 

som är täckta med litium. Anoden är gjort av grafit. Elektrolyten är 

litiumsalt. Batteriet fungerar som så att vid laddning så bildar 

litiumatomerna i katoden joner som vandrar genom elektrolyten till 

grafiten där de kombineras med de yttre elektronerna. Vid 

urladdning så är processen reversibel. Litium-jon batterier är främst 

till små applikationer framförallt för att de är fortfarande väldigt dyra 

att göra i större format. Men det arbetas på att göra tillverkningen 

billigare och det är främst bilindustrin som är de påtryckarna och står 

också för de största utvecklingskostnaderna. 

Bly-syra 

Detta är ett av de älsta batterierna och alla känner väl igen de som bilbatterier men det finns också 

betydligt större användningsområden. Det har en låg tillverkningskostnad men ett problem med 

dessa batterier är att det har en relativt liten livslängd. Mängden energi som man kan lagra eller 

utvinna i ett sådant här batteri är inte fast utan varierar med hur man tar ut energin. Men trots detta 

så använder man dessa batterier och den största anläggningen finns i Kalifornien och är på 40 MWh. 

Bild 9: http://electricitystorage.org/ 

Bild 10: http://electricitystorage.org/ 

Bild 11: http://electricitystorage.org/ 
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Metall-Luft batteri 

Anoden är gjord av vanliga metaller med hög energi 

densitet som tillexempel aluminium och zink som avger 

elektroner när de oxideras. Katoderna är oftast gjorda av 

en porös kolstruktur. Elektrolyten i batteriet är tillverkade 

av kaliumhydroxid som är en bra ledare för hydroxidjoner.  

Dessa batterier är de som är mest kompakta, potentiella 

och även de som är billigast. De är dessutom miljövänliga. 

Men den stora nackdelen är att omladdning av dessa 

batterier är extremt svår och oeffektiv. Det är ett par 

tillverkare som erbjuder "omladdningsbara" metall-luft batterier men det man gör är att man ska då 

för hand byta ut metallen. Det finns även batterier som är elektroninskt omladdningsbara men de 

har än så länge en väldigt låg livslängd och verkningsgraden på dessa är bara runt 50 %.  

Lagring hos kund 
Då det finns stora problem med att effektivt lagra energi hos elproducenten, utvärderas alternativ 

genom logistiska lösningar som ger möjligheten till andra former av lagring. Den vanligaste formen av 

lagring hos slutkund är i termisk form såsom kyla eller värme. Arbetet har som huvudsyfte att lyfta 

fram stora ellagringstekniker. Dock nämns denna metod då den sammanlagda lagringen hos flera 

enheter når upp till stora potentialer. 

   Ett alternativ som man utvecklar och som i viss mån finns, är möjligheten att lagra energi hos 

slutkunden istället för hos producenten. I Cuxhaven i Tyskland har vi ett sådant exempel, där man i 

ett frysrum för fisk lagrar energi i form av kyla.  I samma region har man en hög vindkraftproduktion 

vilket fryslagret utnyttjar genom att köpa in energi när den är billig vid högproduktion. Fisken trivs 

bäst om den förvaras vid -20   C men i kylrummet kan bli neråt -30   C. När sedan elproduktion är låg 

låter man temperaturen stiga.  

   Genom information försöker man involvera fastighetsägare i arbetet med energilagring i deras 

fastigheter.  Detta område skulle kunna växa i takt med att intresset för att bygga klimatsmarta hus 

växer. 

  

Bild 12: http://electricitystorage.org/ 
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Slutsats/diskussion 
Trots den stora efterfrågan från energibolagen att kunna lagra elöverskottsenergi har egentligen 
ingen metod blivit kommersiell succé. Den vanligaste är ändå pumpvattenkraft med de svårigheter 
och förluster som uppkommer. Kostnaden anses vara huvudorsaken men också miljölagarna i vissa 
länder påverkar forskningen. Nedanför presenteras kostnaden för de olika teknikerna. 
 
Tabell 1: www.powergenworldwide.com 

 
   Nya förslag kommer ständigt inom elektriska metoder med förbättrade materialegenskaper och 
högre prestanda. Även mekaniska metoder med mindre miljöpåverkan och även inom termiska 
metoder finns förslag på storskalig pump-värme ellagring (Pumped Heat Electricity Storage (PHES)).  
Att efterfrågan kommer öka med ökning av vindkraftverk och vågkraftverk råder det ingen tvekan 
om. Dessa tekniker tillsammans med solcellstekniken ställer höga krav på lagring av den producerade 
energin exempelvis under natten och kommer påverka forskningen i allt större grad.  
   I början av 2009 släppte Business Insights rapporten “The Future of Electrical Energy Storage” där 

man fastställer att den sammanlagda pumpkrafts elenergilagrings förmåga är endast 90GW. Vilket 

motsvarar ca 3 % av den totala kapaciteten och att kostnaden mellan befintliga anläggningar varierar 

med upp till 100 %. Vidare så anser man de elektriska metoder mest effektiva med upp till 95 % 

verkningsgrad men att kostnaden för dessa är enorma och att det är huvudanledningen varför det 

enbart finns ett 30-tal anläggningar i hela världen. Efter ett antal kostnadskalkyler kommer man 

också fram att pumpvattenkraften är den mest lönsamma och ”mogna” tekniken. I Japan och USA, 

där också det mesta av forskningen pågår, finns ca 2/3 av alla anläggningar och med stora 

framgångar inom nanotekniken som kan vara avgörande vilken teknik som kommer vara 

dominerande inom lagring av elenergi. 
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