
En av de bästa möjligheterna vi har att minska klimatför-
ändringarna är att förändra energisystemet. Här är energi-
lagring en viktig aspekt. Globalt lagras så lite som 3 pro-
cent av vår producerade el. För att se till att den globala 
uppvärmningen inte når 2°C måste energilagringskapaci-
teten tredubblas fram till 2050. Det finns redan flera lag-
ringsalternativ, men utbredda missuppfattningar gör att 
användningen av ny teknik för energilagring begränsas.

Borde vi invänta det perfekta batteriet? Kostar geotermisk 
lagring för mycket? Är flyttbara vätgaslager för riskabelt att 
ens överväga? Svaren är nej. Om vi måste vänta på den per-
fekta lösningen kan vi få vänta länge, och slösa bort tid 
som kunde ha använts till att begränsa klimatförändring-
arna. Nu är det dags att göra något. Det finns ingen patent-
lösning, och därför behövs en kombination av daglig lag-
ring och säsongslagring – till exempel batterilagring, 
geotermisk lagring och vätgaslagring.

HUR SKULLE LAGRINGSLÖSNINGARNA KUNNA SE UT  
I STÄDER OCH SAMHÄLLEN I FRAMTIDEN? 
Den framtida staden är en stad med energilager, en lag-
ringsstad: en smart stad där energi levereras snabbt och 
överallt, en stad där en stor del av energin kommer från för-
nybara källor. Det är en stad där sakernas internet (IoT) 
möjliggör kommunikation mellan apparater och infrastruk-
tur, så att vi kan använda energin effektivt och erbjuda 
tjänster av hög kvalitet. Swecos energiexperter har identifie-
rat följande framtida trender och möjligheter att skapa ener-
gilagring i städer: 

•  Större grupper investerar tillsammans i energilagring
  För att energisystemet ska bli så effektivt som möjligt och 

investeringsrisken så låg som möjligt skulle boende i en 
byggnad eller ett helt byggnadskomplex tillsammans 
kunna investera i ett batteri för bostadsområdet, eller fler 
anamma ett värmesystem med geotermisk energi. Det 
skulle innebära lägre installations- och underhållskost-
nader för hushållen.

• Energilagringstjänster 
  Varför inte abonnera på energilagring? Med en energilag-

ringstjänst tillhandahålls lagring av energi som en tjänst 
till kunden, på samma sätt som man idag kan abonnera 
på mattjänster, accessoarer, filmer eller musik. Energilag-
ringstjänster skulle kunna minska problemet med höga 
initiala investeringskostnader genom att flera delar på 
investeringen och ge allmänheten möjlighet att testa en 
lösning utan att förbinda sig till en långtidsinvestering.

•   E-mobilitet, flyttbar lagring och virtuella kraftverk
  E-mobiliteten sprider sig och kan snart få sällskap av  

allt fler vätgasdrivna fordon. Dessa fordon kan tankar när  
det finns mycket förnybar energi i systemet och kan även 
vid behov mata tillbaka energi till systemet, och bildar på 
så sätt ”virtuella kraftverk” av sammanlänkade lagrings-
komponenter. Flyttbara lagringsenheter med halvledar-
batterier och vätgasflaskor skulle kunna innebära att  
våra mobiler aldrig mer laddar ur mitt på dagen.
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NY TEKNIK KÄNSLIGARE FÖR MISSUPPFATTNINGAR
Beslut angående energianvändning och val av teknik 
påverkas av beteendeaspekter och drivs inte helt och hållet 
av ekonomiska incitament. Ny teknik är känsligare än väl-
etablerad teknik för missuppfattningar av olika slag.

Är vi nära ett genombrott när det gäller energilagring? Det 
är förstås en bit kvar, men vi jobbar på det. Nu krävs stöd i 
form av stimulans och samarbete för att den positiva tren-
den ska fortsätta. Om det tog 40 år för el att bli ett självklart 
inslag i våra hem och cirka tio år för smarttelefonen – hur 
lång tid behövs då för att våra städer ska bli lagringsstä-
der?

VISSTE DU? 
•  Om de befintliga gamla mobilbatterier som bara ligger i 

lådor skulle återvinnas när de var uttjänta skulle nästan 
31 miljoner elbilar kunna ha batterier med kobolt som 
återvunnits ur mobiler.

•  Även om den initiala investeringskostnaden för geotermiska 
energisystem ofta är hög, tas en stor del av den energi 
som används gratis ur marken. Det leder normalt till lägre 
energiräkningar.

•  På Oslo flygplats samlas runt 100 000 kubikmeter ren snö 
in under vintern och förvaras till sommarsäsongen. Under 
sommaren, när det finns behov för nedkylning, används 
kallvatten från smält snö för att göra byggnaderna på 
flygplatsen svalare.

•  Så lite som 5 kilo vätgas kan täcka en hel veckas elförbruk-
ning för en trepersonsfamilj.

Om vi delar information, fakta och kunskap om möjlig-
heterna med energilagring kan allt mer förnyelsebar energi 
användas på ett effektivt sätt i våra städer. 

Hjälp oss att bemöta vanliga missuppfattningar om energi-
lagring. Lär dig mer om energilagring i Urban Insight-rapporten 
En avgörande förändring: energilagring i framtiden.

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara  
byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 16 000 medarbetare i Europa  
kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 olika länder  
varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa.
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