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Lagring av ö versköttsel 

Norra Sveriges stora naturresurser för generering av förnybar el, i form av framförallt vindkraft, kan skapa 

nya regionala utvecklingsmöjligheter. Vid sidan av de möjligheter med etableringar av verksamheter som 

efterfrågar leveranstrygghet av förnybar och klimatanpassad el som t ex elintensiv industri och serverhallar 

kan elen också användas för produktion av framtidens drivmedel. En framtida fordonsflotta med eldrivna 

bilar skulle kunna köras på lagrad, förnybar el. Om den förnybara elen används för produktion i regionen 

bidrar den till nya arbetstillfällen och utveckling av näringslivet.     

Den nuvarande elproduktionen i Norrland och den planerade etableringen av mer vindkraft sätter tryck på 

kraftnätet. Enligt Vindkraftscentrum i Barentsregionen kan upp emot 5 000 nya vindkraftverk, motsvarande 15 

000 MW1, komma att byggas i Norrlands inland framöver. Enligt Svevinds uppskattningar kommer enbart 

Markbygdsanläggningen på 1101 turbiner i Piteå leverera 12 TWh per år.  

Vindkraften i Sverige uppgick till 9,9 TWh under 2013. Svensk Kraftnät har satt en maxgräns på 10 TWh för 

vindkraft i Sverige innan en förstärkning av nätet behövs. Förmodligen passeras den gränsen under 2014.   

Reglering av vindkraft är svårt jämfört med t.ex. vattenkraftsreglering. Att det är lätt att reglera vattenkraft 

innebär att det är möjligt att bygga mer vindkraft i regionen. För att kunna ha största nytta av vindkraften bör 

elenergin lagras eller omvandlas till andra produkter vid överskott eller låg last på nätet istället för att stoppa 

produktionen. Lagringen kan ske kortsiktig (timmar, dygn) eller långsiktigt (dagar, veckor). Kortsiktigt kan elen 

lagras i batterier för t.ex. elbilar. I Sverige forskar bl a ETC Battery and FuelCells Sweden AB2 inom området. 

Långvarig lagring sker genom kemisk- eller mekanisk lagring.  

  

  

                                                      
1 http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article2472230.ece 
2 www.etcab.se 

http://www.etcab.se/
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Kemisk lagring 

Överskottsel från t.ex. vindkraft kan användas för att producera vätgas, syrgas eller kemikalier som behövs i 

andra processer. Produktionen sker via elektrolys där vattnet delas upp i sina grundämnen; vätgas och syrgas. 

Denna process passar bra ihop med övriga insatser inom drivmedelsproduktion som sker i Norrland.  

Vätgas kan användas direkt som bränsle eller drivmedel. Vätgas behövs också i en del kemiska processer. 

Produktion av vätgas behöver inte vara för lokalt bruk. Genom trycksättning kan vätgasen exporteras dit där 

den behövs. 

Det finns en del FoU inom biodrivmedel i Norrland. Drop-in3 biodrivmedel kan framställs antingen via 

förgasning eller katalytisk pyrolys4. Båda teknikerna har behov av vätgas.  

Ett exempel på biodrivmedelsproduktion beskrivs i figuren nedan. Reaktorer för produktion av metanol eller 

DME kräver en viss kvot mellan vätgas och kolmonoxid. Kvotkravet varierar mellan olika metoder men den 

ligger mellan ett och två. De flesta förgasare producerar gas med H2/CO lägre än ett. För att höja kvoten eldas 

en del av gasen i syfte att producera mer vätgas och därmed rätta till kvoten genom en reaktion som kallas för 

gasskift. Metoden kan ersättas genom att extra vätgas tillförs från elektrolys. Därmed binds fler kolatomer 

jämfört med att elda del av gasen och förlora kolatomer i form av CO2. 

En annan faktor som det bör tas hänsyn till är att förgasare som producerar gas med hög kvalitet (t.ex. 

svartlutsförgasning) använder syrgas som oxidant. Det innebär att även syrgasen från elektrolysen kommer till 

nytta.  

Figuren visar ett annat spår där CO2 separeras och kan bindas med vätgas till metanol genom katalytiska 

reaktioner. I figuren produceras CO2 genom förgasning. En annan möjlig väg är att separera CO2 från 

punktkällor med höga utsläpp av CO2. SSAB är ett exempel på en sådan punktkälla. Tekniken prövas fortfarande 

i labbskala men är väldigt intressant.   

Bioolja som produceras genom katalytisk pyrolys innehåller någon eller några procentenheter syre. Vätgas 

behövs för att driva bort syret och uppgradera biooljan till drivmedel.   

  

 

                                                      
3 Drop-in bränsle eller drivmedel är biobränslen som är en kemisk kopia av fossil bensin eller diesel.  
4 Katalytisk pyrolys: termisk behandling av biomassa i syrefri miljö och i närvaro av hjälpmedel (katalysator) 
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Figur 1: Kombination av förgasning och elektrolys för produktion av biodrivmedel.  

 
Figur 2: Systemförslag från NREL/USA5 för el-lagring  

 

                                                      
5 National Renewable Energy Laboratory (NREL) 
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Vätgas används för drift av bränsleceller. Verkningsgraden hos en bränslecell är hög, vilket gör att den ofta kan 

kompensera för den energiförlust som uppstår då vätgasen tillverkas6.  

En bränslecell omvandlar kemisk energi, vanligtvis från vätgas, till el. Processen liknar ett batteri, men energin 

tillförs utifrån. Om vätgas används som bränsle, består avgaserna av rent vatten. Önskas ett annat bränsle än 

vätgas, t.ex. biogas, behövs oftast någon form av reaktor för att omvandla biogas till vätgas. 

Bränsleceller har hög verkningsgrad, medför stor bränsleflexibilitet, ger rena avgaser och har potential för ett 

lågt framtida pris. Största drivkraften för utveckling av bränslecellstekniken idag är tryggad energiförsörjning 

och sänkta koldioxidutsläpp från framtidens bilar.  

Elektrolysprocessen utvecklas och verkningsgraden stiger successivt. Nyligen rapporterades från USA att man 

inom loppet av fem år kommer att ha lyckats med att öka verkningsgraden med fem procentenheter från 67 till 

72 procent7. Målet är att komma till en verkningsgrad på 76 procent år 2020.  

Vätgasekonomi  

National Renewable Energy Laboratory (NREL) i USA har forskat länge på vätgasproduktion och ekonomin kring 

detta. Investeringen i en elektrolysanläggning är stark proportionell mot storleken på anläggningen. En 

anläggning för produktion av 10 kg vätgas per dag (14 kW) kostar ca en halv miljon svenska kronor (36 500 

SEK/kW) i investeringskostnad. De specifika investeringskostnaderna (SEK/kW) mer än halveras om man istället 

installerar en 140 kW-anläggning och halveras igen vid 1 400 kW8.   

Enligt NREL ligger kostnaden för storskalig produktionen av vätgas (1 000 kg/d eller större) via 

elektrolys/vindkraft idag i USA på ca 5,6 SEK/lbe (liter bensin ekvivalent). Målet är att komma ner till ca 4 

SEK/lbe 2020. Om detta uppnås är det ett stort steg för en reell minskning av användningen av fossila bränslen.  

Andra lagringsmöjligheter 

Mekanisk lagring av vindkraft är en annan möjlig teknisk lösning. Vid låg last används vindkraften för att pumpa 

vatten till hög höjd eller en damm. När lasten ökar kan vattnet släppas genom en vattenturbin och ge tillbaka 

den lagrade energin. Med nuvarande effektiva pumpar går det att lagra vindkraften vid låg last på kraftnätet.   

                                                      
6  http://www.vatgas.se/fakta/braensleceller 

 
7 Kevin Harrison, Michael Peters,

 
Renewable Electrolysis Integrated System Development & Testing, 2014 DOE Hydrogen and Fuel Cells Program Review 

8 Genevieve Saur, Wind-To-Hydrogen Project: Electrolyzer Capital Cost Study, NREL NREL/TP-550-44103,  December 2008 

http://www.vatgas.se/fakta/braensleceller
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Tekniken är gammal och har använts sedan början av 1900-talet. Verkningsgraden av denna teknik är 80 

procent9. Tekniken bör utredas avseende svenska förhållanden.  Även lagring i form av tryck och svänghjul är 

möjligt. 

 
Figur 3: Mekanisk lagring av vindkraft10 

 

Demo av ellagring 

Norra Norrland har stora energiresurser i form av biomassa, vind, sol och vatten. Regionen är redan en stor 

exportör av el från förnybara energikällor, och främst från vattenkraften. Det finns alltså redan i dag ett stort 

elöverskott i regionen som kan användas för elförsörjning i andra regioner, och därmed minska importbehovet 

av fossilbaserad el från t.ex. kolkraftverk. Eftersom el är en internationell handelsvara kan ytterligare 

elöverskott antingen exporteras från regionen eller lagras i regionen för användning senare. 

Vätgas som energibärare för motordrift eller vätgas för ökad produktion av biodrivmedel gynnar uppfyllandet 

av nationella energi- och klimatmål och minskar utsläppen från fossila bränslen.  

  

                                                      
9 Kintner-Meyer et al, Energy Storage for Power Systems Applications, PNNL-19300, 2010 

 
10 http://www.climatetechwiki.org/sites/climatetechwiki.org/files/images/extra/pumpstorageisland.jpg 
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Det finns redan en metanol- och DME-anläggning i Piteå. Anläggningen är för demonstration och FoU. Eftersom 

många vindturbiner sätts upp i Piteå kommun är det därmed rätt naturligt att komplettera DME-anläggningen 

där med en elektrolysanläggning för att även demonstrera och utveckla den tekniken.  

En elektrolysanläggning i Norrland bör vara en arena för FoU och innovation. Om den anläggs i Piteå öppnas 

möjligheter att demonstrera tekniken och dess integration med biodrivmedelproduktion.  

Ett viktigt mål för en sådan anläggning bör vara att höja verkningsgraden för elektrolysprocessen och den 

integrerade processen. Anläggningen kan även användas för att öka kompetensen inom andra intressanta 

områden, t.ex. metanoltillverkning från separering av koldioxid vid SSAB. 

Kortsiktigt kan den här typen av demoanläggning generera ett antal forskarjobb men långsiktigt kan den även 

skapa möjligheter till utbyggnad av drivmedelsproduktionen och därmed också tillkomst av många andra typer 

av jobb.  

  Kortfattad bedömning 

Kriterier  

Geografisk placering Där överskottsel finns 

Teknisk mognadsgrad Flera mogna tekniker/Halvmogna tekniker 

Affärsmässighet Goda, om rena bränslen gynnas  

Regional kompetens Bra, men behöver kompletteras  

Råvarutillgång God 

Potentiell marknad Hela landet/Export  

Bidrar till energieffektivisering Ja 

Energislag Vindkraft/Vatten/Solenergi  
 

Sammanställt och författat av Hassan Salman, HKS Energy Consulting på uppdrag av Nenet, 

Norrbottens energikontor.  

 

 


