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Technology

INFORMATION I SAMBAND
MED SALTX NYEMISSION
 
SaltX Technology genomför en företrädesemission om högst 80,6 mkr till en 
teckningskurs om 5,50 kronor per Unit. 

Viktig information
Denna informationsfolder är inte och ska inte 
anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar 
och regler. Inbjudan till aktieägare och allmän-
heten att teckna Units sker endast genom det 
prospekt som bolaget har tagit fram (”Prospek-
tet”) som innehåller bland annat en presenta-
tion av SaltX, nyemissionen och de risker som 
är förenade med en investering i SaltX och del-
tagande i erbjudandet. Informationsfoldern är 
inte avsedd att ersätta Prospektet som grund för 
beslut att teckna Units i SaltX och utgör ingen 
rekommendation att teckna Units i SaltX. Inves-
terare som vill eller överväger att investera i SaltX 
uppmanas att läsa Prospektet. Prospektet har 
offentliggjorts och finns tillgängligt på SaltX res-
pektive emissionsinstitutet Eminova Fondkom-
mission ABs hemsida, www.saltxtechnology.com 
och www.eminova.se. Prospekt och anmälnings-
sedlar kan även erhållas kostnadsfritt från emis-
sionsinstitutet Eminova Fondkommission AB. 
 
Erbjudande att förvärva Units i bolaget i enlig-
het med villkoren i Prospektet riktar sig inte till 
personer med hemvist i USA, Kanada, Australien, 
Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, 
eller i något annat land där deltagande i emissio-
nen skulle förutsätta ytterligare Prospekt, regist-
rerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt  

 
eller strida mot regler i sådant land. Inga betalda 
tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper 
utgivna av bolaget har registrerats eller kommer 
att registreras enligt United States Securities 
Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftning-
en i någon delstat i USA eller någon provinslag i 
Kanada. Därför får inga betalda tecknade aktier, 
aktier eller andra värdepapper utgivna av bola-
get överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA 
eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som 
inte kräver registrering. Anmälan om förvärv av 
aktier i strid med ovanstående kan komma att 
anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.
Denna informationsfolder får inte offentliggöras, 
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, 
inom eller till USA, Kanada, Australien, Nya Ze-
eland, Hongkong, Japan eller Sydafrika eller nå-
gon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle 
vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. 
 
Riskfaktorer och hänvisning till prospekt
Denna informationsfolder är en introduktion till 
SaltX nyemission. Informationen i denna folder 
ska betraktas som marknadsföringsmaterial. För 
fullständig information om nyemissionen, bola-
get och potentiella risker hänvisas till Prospektet.
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VD HAR ORDET

 

” MED STORA 
NAMNKUNNIGA 
PARTNERS, VÄRLD-
SPATENTERAD 
TEKNOLOAGI OCH 
ETT STARKT TEAM 
HAR VI GODA 
FÖRUTSÄTTNING-
AR ATT LYCKAS TA 
EN DEL AV DEN 
GLOBALA ENERGI-
LAGRINGSMARK-
NADEN.”

KARL BOHMAN
VD

Intresset för storskalig energilagring 
accelererar. Då världen ställer om 
till förnybar energiproduktion är det 
nödvändigt att utveckla och sälja andra 
former av energilagring än de som finns 
i dag. SaltX erbjuder en lösning som 
är effektiv både vad gäller lagringska-
pacitet och kostnader. Det är viktiga 
fördelar som gör att vi bedömer att 
det finns en betydande underliggande 
efterfrågan för vår lösning EnerStore.

Med detta som bakgrund finns det 
två skäl till att SaltX nu går till aktie-
marknaden och tar in ytterligare kapital:

Dels har det tagit längre tid än vi tidi-
gare bedömde att få igång försäljningen 
av vårt nano-coated salt, även om det 
underliggande intresset är stort, dels 
vill vi dra nytta av det tidsfönstret som 
nu finns i marknaden och som gör att vi 
vill öka takten ytterligare för att skapa 
en så stark marknadsposition som möj-
ligt. Sammantaget ser vi stora möjlighe-
ter att skapa värden för våra aktieägare, 
men det kräver ytterligare kapital för att 
fullt ut kunna utnyttja vår position. 

Vi kommer att fokusera på två seg-
ment inom EnerStore: Första prioritet 
är den lösning som vi arbetar med i 
pilotprojektet med Vattenfall i Berlin 
där vi lagrar överskottsel från vindkraft 
i form av termisk energi, som sedan kan 
användas som fjärrvärme. Vi kommer 
att ta denna referensanläggning och 
marknadsföra lösningen aktivt i våra 
tre målmarknader - Tyskland, USA och 
Kina. Där vi är övertygade om att det 
finns en stor efterfrågan på den här 
sortens lösningar. 

Som andra prioritet kommer vi att 
vidareutveckla detta koncept för att 
visa hur EnerStore kan lagra värme för 

att sedan omvandla den till ånga för 
värme eller för att driva en turbin som 
genererar elektricitet.

Vi ser att den största kommersiella 
potentialen finns inom storskalig ener-
gilagring. Vi bedömer således att våra 
framtida intäkter huvudsakligen kom-
mer från EnerStore.

 Med stora namnkunniga partners, 
världspatenterad teknologi och ett 
starkt team har vi goda förutsättningar 
att lyckas ta en del av den globala ener-
gilagringsmarknaden.

Stockholm, november 2018
Karl Bohman

” VI VILL ÖKA 
TAKTEN YTTER-
LIGARE FÖR ATT 
SKAPA EN SÅ 
STARK MARK-
NADSPOSITION 
SOM MÖJLIGT.”

” VI VILL ÖKA 
TAKTEN YTTER-
LIGARE FÖR ATT 
SKAPA EN SÅ 
STARK MARK-
NADSPOSITION 
SOM MÖJLIGT.”
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FOKUS PÅ ENERSTORE

SaltX nya strategi är att 
fokusera på applikations-
området för storskalig 
energilagring – EnerStore. 
Skälen till den nya strate-
gin är flera:  

  Marknadsdynamik: Mark-
naden för energilagring be-
räknas att sexfaldigas fram 
till 20301. För att kunna 
vara med och konkurrera 
på denna marknad måste 
SaltX skapa en marknads-
position redan nu.

  Testad och skyddad tek-
nologi: SaltX har ett starkt 
patentskydd i hela världen 
för sitt nano-coatade salt. 
Tekniken är testad och 
välbeprövad av oberoende 
parter som Stockholms 
Universitet2 och tyska DLR 
(tyska centret för luft- och 
rymdfart).

  Referens snart klar: Pilot-
projektet med Vattenfall 
utgör en utmärkt första 
referens som kan användas 
för att sälja in stora projekt 
till andra energibolag och 
kunder med liknande behov.    

  Konkurrenskraftig: Ener-
Store är jämfört med andra 
alternativ för termisk en-
ergilagring som smält salt 
(Molten salt) eller betong 
flera gånger billigare och 
kräver betydligt mindre 
volym. 

  Komplement till batterier: 

1. Vindkraft till fjärrvärme: Här 
är målkunderna ofta ener-
gibolag liknande Vattenfall. 
Fjärrvärmebolagen i Europa, 
särskilt i Tyskland, uttrycker 
stort intresse för EnerStore 
och följer pilotprojektet med 
Vattenfall noga.

2. Förnybar el till ånga: Här är 
målkunderna ofta stora före-
tag och industrier som kon-
sumerar mycket ånga till sina 
processer. De har ofta redan 
installerat sol- eller vindkraft 
som genererar överskott. 

SaltX ser att det satsas väldigt 
mycket i Tyskland, USA och 
Kina på ovan nämnda områden. 
Här sker utbyggnaden av förny-
bar energi snabbt och staten 
går ofta in med stöd och inves-
terar stora summor i energilag-
ring, mestadels i batterier.1,4,5,6 
Därför är det naturligt att SaltX 
inriktar sig först och främst på 
dessa marknader.

Då SaltX bedömer att fram-
tida intäkter huvudsakligen 
kommer från EnerStore, och 
en mindre del från våra övriga 
applikationsområden, blir kon-
sekvensen av den nya strategin 
att arbetet i övriga applikations-
områden  –  SunCool, HeatBoost 
och VerdAcc – kommer att för-
ändras. Dessa applikationsom-
råden flyttas till SaltX Labs där 
de har en naturligare hemvist. 

I SaltX Labs är det våra 
partners och kunder som driver 
utvecklingen, samtidigt som 
SaltX bidrar med support och 
framförallt saltmaterial vilket är 
i linje med bolagets affärsmo-
dell. I samtliga av dessa app-
likationsområden har utveck-
lingen kommit så långt att det 
återstående arbetet fram till 
kommersialisering och vidare 
bäst görs av våra partners. 

SaltX är, med den nya 
strategin, väl positionerat på 
energilagringsmarknaden och 
har goda förutsättningar att ta 
en stor del av den.

SaltX lösning ska inte ses 
som en direkt konkurrent 
till batterier som lagrar 
elektrisk energi. Det är 
istället ett komplement 
eftersom värmen från 
SaltX kan omvandlas till 
ånga, som driver en vanlig 
ångturbin som i sin tur 
genererar el. 

  Leveranskedjan förberedd: 
I och med avtalen med 
Nordkalk och Wacker har 
SaltX säkrat de partners 
som behövs för storskalig 
produktion och möta en 
väntad och större efterfrå-
gan nästa år.

I takt med att sol- och vind-
kraft byggs ut, genereras det 
mer och mer billig el vid vissa 
tidpunkter på dygnet. Tyvärr 
sker detta inte när efterfrågan 
är stor. Därför växer nu beho-
vet mycket snabbt av så kallad 
peak-shifting3, som gör det 
möjligt att lagra el på ett sätt 
som gör den enkel att konsu-
mera när efterfrågan är större. 

Den nya strategin är att 
fokusera på två segment inom 
just peak-shifting, vilket också 
bygger på samma lösning och 
princip som pilotprojektet som 
genomförs tillsammans med 
Vattenfall:

EnerStore  
är jämfört 
med andra 
alternativ... 
flera gånger 
billigare och 
kräver  
betydligt 
mindre volyM

el till lågt pris el till högt pris
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gratis solenergi

BATTERIERNA LADDAS BATTERIERNA ANVÄNDS

PEAK-SHIFTING S tockholm var första 
stoppet på världstur-
nén där SaltX tek-

nologi planeras att visas 
upp i städer som Milano, 
Boston och Shanghai. 

Den 23 oktober 2018 
premiärvisades EnerStore 
utanför SaltX huvudkontor 
i Stockholm inför partners, 
investerare, press och 
andra intressenter.  
Demonstrationsanlägg-

ningen är en kopia, fast 
i mindre version, av den 
pilotanläggning som SaltX 
uppför tillsammans med 
Vattenfall i Berlin, Tysk-
land. 

Anläggningen, som 
ryms och transporteras i 
en fraktcontainer, mar-
kerar starten för SaltX 
globala turné för att 
marknadsföra EnerStore 
på nyckelmarknader.

SALTX ON TOUR
VÄRLDSPREMIÄR FÖR  
SALTX ENERSTORE

ENERGILAGER GÖR ATT PRODUKTIONEN MÖTER EFTERFRÅGAN

Vid övergången till förnybara energikällor ökar behovet snabbt av att kunna lagra den energin 
som inte konsumeras när den produceras – så kallad peak shifting. Här gör SaltX lösning det 
enkelt och kostnadseffektivt att lagra termisk energi, det vill säga energi som kan användas i 
form av värme eller kyla, som sedan kan konsumeras vid när behov finns.

LAGRET LADDAS LAGRET ANVÄNDS

https://about.bnef.com/blog/global-storage-market-double-six-times-2030/
https://about.bnef.com/blog/global-storage-market-double-six-times-2030/
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Vi på Vatten-
fall ser 
energilagret 
som ett ny 
funktion som 
vi kan imple-
mentera på 
flera ställen 
i vårt energi-
system. 

Vad är dina intryck av  
projektet än så länge?
Jag tycker att projektet är 
en milstolpe och bevisar 
att stora steg har tagits 
under det senaste året. 
Det finns nu en lagrings-
lösning som fungerar, som 
vi kommer att testa i större 
skala i Berlin. 

Om projektet i Berlin  
lyckas, vad är nästa steg?
Självklart kommer vi att  
testa och se hur energi-
lagret fungerar i Berlin. Det 
är viktigt att gå igenom all 
testdata för att kunna göra 
ytterligare beräkningar. 
Med den fakta vi har från 
demoanläggningen ser 
kalkylen bra ut för Berlin-
projektet, och om projek-
tet lyckas finns det god 
möjlighet att installera den 
här typen av lager i vårt 
fjärrvärmenät men också 

i vår elproduktion. Vi på 
Vattenfall ser energilagret 
som ett ny funktion som vi 
kan implementera på flera 
ställen i vårt energisystem. 

Hur ser du på tidsplanen?
Under det närmaste halv-
året kommer vi att kunna 
veta om det fungerar i 
större skala, och jag säker 
på att det kommer göra 
det. Efter det vill vi skala 
upp energilagret ytterligare 
och det kommer ta ett till 
två år. 

Detta är ett utdrag från en 
videointervju med Marcus 
Witt, som gjordes den 23 
oktober 2018 på SaltX 
kontor i Stockholm då 
EnerStore demonstrerades. 

Se hela intervjun här: 

MARCUS WITT
Project sponsor & Vice President Asset 
Management, vattenfall

PARTNERINTERVJU:

https://youtu.be/aiLikhkppCc?t=179
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var starten på den globala 
marknadsföringskampanj som 
SaltX nu inlett. Anläggningen 
kommer att transporteras i 
en fraktcontainer till nyck-
elmarknader där potentiella 
kunder har visat ett intresse 
för bolagets lösning. 

 Stockholm var det första 
stoppet och i januari nästa 
år kommer SaltX demo-con-
tainer att skeppas till Milano, 
där SaltX partner NOKA kom-
mer att visa den för potentiel-
la kunder. Andra tänkta stopp 
är Glasgow, Boston, San Fran-
sisco, Peking och Shanghai.  

 
Support till leverantörer  
och partners
Även om SaltX inte tillverkar 
det nano-coatade saltet själv, 
utan förlitar sig på strategiska 
leverantörer som Nordkalk 
och Wacker, måste bolaget 
allokera nödvändiga resurser 
för att kunna stödja dem när 
de sätter i gång volympro-
duktion. Det gäller framförallt 
tekniska resurser från SaltX, 
men även affärsutvecklings-
resurser.

Med kapitalet från ny-
emissionen är SaltX väl rustat 
för framtiden: med en unik, 
världspatenterad och kost-
nadseffektiv lösning för att 
lagra termisk energi på en 
marknad som nu tar fart.

I Kina byggs de största sol- och vindparker-
na, samtidigt som kolkraftverk stängs. Fram-
förallt i norra Kina kan det bli mycket kallt 
och städerna förlitar sig i dag på fjärrvärme 
från kolkraftverk. Där behövs det lösningar 
som gör en snabb energiomställning möjlig. 

Tyskland har fram till i dag förlitat sig 
på kolkraft, men det har fattats kraftulla 
politiska beslut för att snabbt få bort den.1,7 
Energibolagen letar därför efter lösningar 
som snabbt kan fylla detta gap.

USA:s östkust har, precis som Tyskland, 
valt att minska beroendet av kolkraft, vilket 
också gör östkusten till en intressant mark-
nad för SaltX.8

MÅLMARKNADER

Med SaltX energilager är det möjligt att 
lagra överskottsenergi, för att sedan använ-
da den under perioder när den behövs, då i 
form av värme. 

Stora fjärrvärmenät behöver 180 till 200 
graders värme vid kraftverket för att kunna 
leverera rätt temperatur till hushållen. 

I dag använder en stor majoritet av 
industrin ånga i stora mängder. Efterfrågan 
på lagring är stor, men har inte varit ekono-
miskt försvarbar, då lagring av ånga kräver 
dyra trycktankar. 

Två stora fördelar med att lagra termisk 
energi i salt är den höga energidensiteten 
och möjligheten att konsumera energin vid 
höga temperaturer. Det möjliggör också 
lagring av energi vid småskaliga lösningar, så 
kallade mikro-grids. 

MÅLKUNDER

SÅ SKA PENGARNA  
ANVÄNDAS

För att ta tillvara på det 
starka marknadsläget 
som råder för storskalig  
energilagring, samt ha 
tillräckliga finansiella re-
surser för att genomföra 
den beslutade strategin 
att fokusera på EnerStore, 
genomför SaltX nu en 
kapitalanskaffning via en 
företrädesemission om 
cirka 80 miljoner kronor.

Det kapital som tillförs bola-
get ska i huvudsak finansiera 
den ökade satsningen på 
EnerStore. Under det senaste 
året har SaltX organisation 
förstärkts och vuxit i antal 
anställda, framförallt på den 
kommersiella sidan. Det 
betyder att SaltX i nuläget har 
tillräckliga resurser och rätt 
kompetens, och således inte 
behöver göra några omfattan-
de nyrekryteringar. 

Övriga applikationsområ-
den – SunCool, HeatBoost 
och VerdAcc – som flyttas 
till SaltX Labs ska finanseras 
genom kundintänkter samt 
genom offentliga bidrag, som 
EU H2020 och InnoEnergy.

I och med att SaltX affärs-
modell bygger på att sälja 
bolagets patenterade na-
no-coatade salt och inte sälja, 
tillverka och leverera färdiga 
system eller produkter krävs 
det inga omfattande investe-
ringar i varken produktcerti-

fiering, produktionsutrustning 
eller distributionskanaler. 
Det görs av SaltX kunder och 
partners vilket möjliggör dör 
SaltX att bedriva en kapitalef-
fektiv verksamhet. 

Istället investerar SaltX i 
vidareutveckling, test och ve-
rifiering av och kvalitetssäk-
ring av SaltX-materialet. Det 
handlar framförallt om nya 
sammansättningar och opti-
meringar av det nano-coatade 
saltet. Detta görs i SaltX egna 
laboratorie och verkstad och 
i mindre skala. All tillverkning 
och logistik av större volymer 
av det nano-coatade saltet 
kommer att göras av partners 
som Nordkalk och Wacker.

Hand i hand med fysiska 
tester i laboratoriet investerar 
SaltX i patentportföljen ge-
nom att ta fram nya patent-
ansökningar med stöd av 
SaltX patentombud. 

SaltX har en välutvecklad 
och uttalad strategi för att 
hantera bolagets immateriella 
tillgångar – en IP-strategi där 
patenten kopplas till empiris-
ka resultat, vilket medför ett 
starkt skydd för SaltX imma-
teriella tillgångar.

Förutom investeringarna 
ovan, så kommer huvuddelen 
av pengarna från nyemissio-
nen att allokeras till följande 
områden och aktiviteter:

Allt större fokus på försälj-
ning- och affärsutveckling  
för EnerStore 
Det senaste halvåret har 
antalet upphandlingar av 
energilagringsprojekt ökat 
mycket kraftigt. På SaltX 
målmarknader – Tyskland, 
USA och Kina – kommer det 
löpande nya förfrågningar. 

Om SaltX, som ett litet 
och fortfarande relativt 
okänt bolag, ska kunna delta 
i konkurrensen och svara på 
dessa förfrågningar måste vi 
dels allokera tillräckligt med 
tid och resurser, dels se till 
att vi har rätt kompetens för 
att svara på förfrågningar. 
Vidare måste vi identifiera, 
attrahera och arbeta med 
partners som bygger sys-
temet och komponenterna 
kring SaltX patenterade 
saltlösningar. 

För detta försäljnings- och 
affärsutvecklingsarbetet 
kommer vi att förstärka den 
kommersiella organisationen 
för EnerStore och allokera 
om vissa befintliga kommer-
siella och tekniska resurser 
inom SaltX.

Global marknadsförings-
kampanj av EnerStore
I slutet av oktober i år 
premiärvisades en demon-
strationsanläggning av 
den pilotanläggning som 
SaltX uppför tillsammans 
med Vattenfall i Berlin. Det 

det krävs  
i stort sett 
inga inves-
teringar i 
varken 
produkt-
certifiering, 
produk tion s-
utrustning 
och distribu-
tionskanaler.
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västvärlden brottas just nu 
med denna lagringsproblematik 
eftersom man är beroende av 
energiproduktion från kol, olja 
och gas. Sverige är något av ett 
undantag, då problemen är för-
hållandevis begränsade efter-
som vi har betydande produk-
tion av energi från vatten- och 
kärnkraft. Till det kan läggas en 
stor tillgång av biobränslen från 
Sveriges omfattande skogar. 

NANO COATED SALT  
– BILLIGARE OCH BÄTTRE
Att lagra termisk energi i salt 
är inget nytt, men det har i 
praktiken funnits problem med 
livslängden. Det är framförallt 
på grund av att metallen kor-
roderar på grund av saltet och 
att saltkristallerna klumpar ihop 
sig vid ur-och inladdning. Vilket 
gör att den kemiska reaktionen 
blir sämre och sämre över tid. 
SaltX nano-coating förhindrar 
båda dessa problem. 

STORT INTRESSE  
FRÅN KRAFTBOLAG
Kraftbolag är mycket intres-
serade av de möjligheter till 
kostnadseffektiv lagring som 
EnerStore möjliggör. Det sker 
ett stort antal spontana kon-
takter med önskemål om mer 
detaljerade demonstrationer 
av EnerStore. Pilotanläggning i 
Berlin, som SaltX tillsammans 
med Vattenfall och ytterligare 
ett antal kraftbolag tagit fram, 
är central för detta. 

En mer fullständig utvärde-
ring av denna anläggning där 
överskottsenergi från vindkraft 
lagras för att sedan kunna an-
vändas i Berlins fjärrvärmenät 
kommer beräknas att påbörjas 
vid årsskiftet 2018/19. För att 
skala upp marknadsbearbet-
ningen har SaltX tagit fram en 
demonstrationsanlägging (läs 
mer om denna här intill) som 
på ett tydligt sätt visar potenti-
alen i EnerStore. Med hjälp av 

EnerStore planeras att 
kunna levereras i både 
moduler och större anpas-
sade system. På ovan bild 
kan ni se en 3D bild på 
hur en modul kan komma 
att se ut. Dessa system 
passar bäst för industrin 
och mindre ”smart-grid” 
system. Där både en och 
flera moduler kan kopplas 
ihop.

Processindustrin, livs-
medelsindustrin och flera 
andra branscher behöver 
ånga i sin produktion. I 
dag finns det inga bra 
alternativ för att lagra 
ångan, framför allt efter-
som det kräver tankar som 

klarar högt tryck vilket är 
både kostsamt och kräver 
hög säkerhet. 

Med SaltX lagrings-
lösning är det möjligt att 
kostnadseffektivt lagra 
energi vid låga elpriser 
som sedan kan användas 
som ånga.  

ENerstore moduler för 
industrin
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SALTX HAR HÖGST ENERGIDENSITET

AFFÄRSMODELL FÖR ENERSTORE 
DÄFÖR KOMMER KUNDERNA ATT KÖPA

S altX Technology foku-
serar hårt på storskalig 
lagring av termisk energi. 

Bolagets lösning, EnerStore, 
klarar av att hantera flera av de 
utmaningar som övergången 
till förnybara energikällor inne-
bär. Genom att lagra termisk 
energi i bolagets patenterade 
nanobeklädda salt (så kallat 
nano-coated) kan SaltX vara 
med och lösa den stora utma-
ningen med lagring, som är en 
av nycklarna för att klara av en 
snabb och nödvändig omställ-
ning. Det är en utveckling som 
kraftbolagen runt om i världen 
är medvetna om, men som de 
hittills inte har lyckats lösa. 
Därför märker SaltX ett mycket 
stort intresse för EnerStore.

ENERGILAGRING – NYCKELN 
TILL OMSTÄLLNINGEN
Bakgrunden är lite förenklat 
att en omställning av energi-
produktion från olja, gas, kol 

och kärnkraft skapar nya och 
stora utmaningar om man ska 
kunna konsumera energi som 
tidigare – och som de moder-
na samhällena är uppbyggda 
kring. Gemensamt för dessa 
icke-förnybara energikällor 
är att de har en jämn produk-
tionstakt. Till skillnad mot 
produktion av energi från 
förnybara källor som sol och 
vindkraft som istället har 
en ojämn produktionstakt, 
eftersom den exempelvis sker 
när solen lyser eller när det 
blåser. Det är ett förhållande 
som kräver att energin kan 
lagras om man ska kunna 
konsumera den när man själv 
vill. Det är i sin tur nödvän-
digt om omställningen till för-
nybara energikällor inte ska 
bli för smärtsam. På fackspråk 
säger man att svängningarna 
i nätet måste kunna hanteras, 
och det är här som storskalig 
lagring blir en nödvändighet.

dagens alternativ  
– dyra och krångliGa
Storskalig lagring är kom-
plext, och ingen har ännu 
funnit en fullständig lösning 
på denna svåra utmaning. 
Gemensamt för storskaliga 
lagringslösningar som finns 
i dag är att de är dyra och 
omständliga.9 

En annan lösning som 
testats är så kallad ”pumped 
hydro”, vilket något förenk-
lat innebär vatten pumpas 
upp till hög höjd och sedan 
magasineras i dammar och 
därefter utvinns vattenkraft 
genom att vatten släpps ut. 
Det är ett alternativ som är 
beroende av att det finns 
både berg och plats för dam-
mar i regionen.

Det finns ytterligare några 
lösningar, men gemensamt 
för dem är att de i bästa fall 
kan ses som komplementära 
lagringformer.

Storskalig lagring av 
termisk energi av den typen 
som EnerStore erbjuder 
löser några av de stora 
problemen med de andra 
lagringsformerna eftersom 
det inte kräver några gigan-
tiska investeringar och den 
löpande användningen är 
kostnadseffektiv. Lösningen 
kan dessutom införas i när-
tid – alltså inom de närmaste 
åren, inte decennier bort.  

De stora energibolagen 
runt om i Europa och övriga 

SaltX patenterade  
nano-coatade salt 
klarar av att laddas 
med termisk energi 
i stort sett obegrän-
sat antal gånger, 
vilket gör det mycket 
kostnads effektivt.

SaltX energilager 
kommer i framtiden att 
erbjuda möjligheten 
att lagra flera olika en-
ergisorter och produ-
cera flera olika sorters 
energi. 
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BLOOMBERG  
UPMÄRKSAMMAR 
SALTX

S altX utnämndes tillsam-
mans med nio andra 
företag till vinnare av 

The New Energy Pioneers då 
nyhets- och informationsfö-
retaget Bloomberg i april i år 
valde ut dessa som världens 
mest intressanta "clean-tech 
bolag. 

”Innovativa bolag världen 
över som utmärker sig för sitt 
ledarskap inom teknologier 

för ren energi och affärs-
transformation”, konstaterar 
Bloomberg vid korandet av 
vinnarna. 

En oberoende panel av 
branschexperter, som bistods 
av Bloombergs analytiker och 
teknologispecialister, valde ut 
de tio vinnarna från över 160 
sökande från nära 50 länder 
runt om i världen.

SaltX VD Karl Bohman tar emot priset  
från Bloombergs jury.

SaltX valdes ut som ett av världens tio mest intressanta 
energibolag. Här utnämndes dessa tio företag vid en cere-
moni i New York City. 

SALTX VALDES UT SOM ETT AV VÄRLDENS TIO 
MEST INTRESSANTA "CLEAN-TECH" BOLAG AV EN 
JURY UTSEDD AV BLOOMBERG.

den här anläggningen ska en 
strukturerad marknadsbear-
betning genomföras. 

Under höst och vår plane-
ras en global marknadsturné 
att genomföras på de prio-
riterade marknaderna, som 
är Tyskland, USA och Kina. 
Därmed kan dessa markna-
der bearbetas systematiskt 
och intresset är stort inför 
denna turné.  

ENERSTORE BREDDAR 
MARKNADEN
En stark trend på ener-
gimarknaden i och med 
övergången till förnybara 
energikällor är allt mindre 
lokala produktionsenheter 
av energi. Enerstore-lös-
ningen passar inte bara för 
storskaliga lösningar, utan 
även för så kallade mik-
ro-grids, det vill säga mindre 
system för energiproduktion. 
Här kan det till exempel vara 
ett företag eller en fastig-
hetsägare som vill bygga 
lokal energiproduktion 
med hjälp av solceller eller 
vindkraft och därmed får 
ett behov av att även kunna 
lagra energin lokalt. Allt fler 
företag uttrycker ambitionen 
att införa mikrogrids. SaltX 
håller på att bygga upp en 
organisation för skapa möj-
ligheten att hantera intresset 
från denna snabbt växande 
marknad. 

En fördel med marknaden 
för lösningar av mikrog-
rid-produktion är att be-
slutprocessen bedöms vara 
betydligt snabbare jämfört 
med energibolagen. När det 
gäller energibolagen blir 
deras utvärderingsprocesser 
av naturliga skäl längre och 
mer omfattande, samtidigt 
som varje enskild affär till 
energibolagen värdemässigt 
är betydligt större. 

omfattande, samtidigt 
som varje enskild affär till 
energibolagen värdemässigt 
är betydligt större. 

”lagring av 
energi BLIR 
helt central 
om vi ska 
kunna behålla 
det sätt att 
leva som vi 
vant oss vid”

Vad är de viktigaste tren-
derna på energimarkna-
den för närvarande?
Den starka och snabba 
övergången till förnybar 
energiproduktion. En 
övergång som dels, drivs 
av starkt ökad miljömed-
vetenhet, dels av att kost-
naderna för att producera 
förnybar energi snabbt 
minskar.

Nu är det faktiskt det 
billigaste sättet att produ-
cera ny energi på. Men ef-
tersom produktionen av all 
förnybar energi är ojämn 
dvs produktionen sker när 
solen lyser som starkast 
mitt på dagen eller det 
blåser på natten blir lagring 
av energi helt central om vi 
ska kunna behålla det sätt 
att leva som vi vant oss vid.

 
Eftersom energilagring 
blir allt mer centralt, på 
vilket sätt påverkar det  
möjligheterna för att 
marknadsföra och sälja 
EnerStore-lösningar?
På ett mycket positivt sätt. 
Vi får många spontana 
kontakter från energibolag 
som vill träffa oss. Och 
om vi tar kontakt så blir 
responsen undantagslöst 
positiv – man kan säga att 
alla dörrar står öppna.

Jag gjorde nyligen en 
marknadsföringsresa till 
Spanien – ett av de länder 
i världen som var först 
med att bygga stora an-
läggningar med storskalig 

energilagring. Där fick jag 
träffa samtliga ledande ak-
törer inom området och i 
princip alla var positiva till 
vår lösning. Med de flesta 
av dessa diskuterar vi fort-
satt hur vi kan utveckla vår 
relation. Sannolikt kom-
mer flera av dessa vilja 
göra affärer med oss.

 
Hur viktig är pilotanlägg-
ningen med Vattenfall i 
Berlin?
Den är viktig för att vi får 
en möjlighet att visa att 
EnerStore verkligen klarar 
av storskalig lagring.

 
Vad händer om Vatten-
fall beslutar sig att inte 
fortsätta?
Det avgörande är att vi 
får ett tydligt så kallat 
proof-of-concept, som 
visar att det går att skala 
upp vår energilagring till 
storskaliga lösningar.  Vi 
vill självklart fortsätta att 
utveckla och implemente-
ra EnerStore hos Vattenfall 
för vi är övertygade att 
lösningen kommer skapa 
stora värden för Vattenfall 
och för Berlin. Men ytterst 
är det viktiga att vi får visa 
hur bra lösningen funge-
rar. Här står och faller vi 
inte med Vattenfall.

SIMON AHLIN
FÖRSÄLJNINGSCHEF, SALTX
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om. Bara de nuvarande åtta 
projekten ser väldigt lovande 
ut och vi följer dem med stort 
intresse. Det skulle förvåna 
mig om inte ett, eller flera av 
dem lyckas. Dock är det som 
vanligt osäkert när det kom-
mer att ske, eftersom det är 
kunderna som bestämmer hur 
fort de kan, och vill, gå fram 
till kommersialisering. 

När kommer i så fall den för-
sta kommersiella produkten 
ut från Labs?
Vi har sett att tiden för ut-
vecklingscykeln på SaltX har 
minskat betydligt de senaste 
åren. Vi hoppas att inno-
vationskulturen inom Labs 
kommer att kunna snabba på 
denna takt ytterligare.  

Vi har satt upp en web-
shop för SaltX Labs där vi 
dag säljer demo-tuber som 
kan använda för att lära sig 
mer om teknologin. Ett antal 
tuber tillverkades för att testa 
marknaden, de sålde slut efter 
att par månader och nya är nu 
påväg. 

Det går även bra att bestäl-
la SunCool-tuber från Kina för 
de som vill utveckla produkter 
baserat på dessa komponen-
ter. De bolag som samarbetar 
med SaltX Labs kan köpa 
SaltX-material, vilket en hand-
full kunder redan har gjort. 

Hur stöttar ni bolagen  
som ingår i Labs?
SaltX fokus är att i första hand 
hjälpa bolagen med kunskap 
om vår teknologi och hur de 
på bästa sätt kan använda 
sig av den. Självklart får de 
tillgång till vårt nano-coatade 
salt.  

Inom SunCool, HeatBoost 
och VerdAcc fortlöper arbetet 
ungefär som tidigare, med 
skillnaden att det blir ännu 
tydligare och mer uttalat, att 
det är kunden, inte SaltX, som 

driver utvecklingen fram till 
kommersialisering och vidare. 

Är Labs nedprioriterat nu 
när SaltX satsar så stort på 
EnerStore?
Nej, däremot är EnerStore 
det vi fokuserar mest på. 
Idén bakom Labs är att vi ska 
använda SaltX resurser och 
kunskap på det bästa och 
mest effektiva sättet. Man ska 
komma ihåg att i Labs är det 
våra kunder och partners som 
ytterst bestämmer utveck-
lingstakten, vilket skiljer sig 
från EnerStore. Innovation och 
utveckling är något som alltid 
kommer att vara en del av 
SaltX kärnverksamhet, SaltX 
Labs är ett verktyg för att ta 
tillvara på den på bästa sätt.  

Varför passar era andra  
applikationer in här?
SunCool, HeatBoost och 
VerdAcc är bra exempel på 
kunddriva projekt. Partners 
som Rheem (HeatBoost) och 
MCC (VerdAcc) är de som som 
efterfrågar produktutveckling-
en och vi gör den åt dem.
Ett exempel på nya samarbe-
ten är
DYECO är ett väletablerat 
sydkoreanskt bolag och en av 

de kunder som har köpt na-
no-coatat salt genom SaltX 
Labs. 

Företaget arbetar med 
materialhanteringsprocesser 
och industrikemikalier, de 
fokuserar nu på förnybar 
energi. De vill utveckla sin 
egen version av storskalig 
energilagring med hjälp av 
egna system och processer, 
där SaltX nano-coatade salt  
integreras. 

Företaget har förutom 
demo-tuber köpt både 
SaltX nano-coatade salt och 
SunCool-tuber för att förstå 
sig på tekniken bättre och 
bygger nu en testanläggning 
som de avser att skala upp.  

NOKA är ett italiensk 
bolag som verkar inom för-
nyelsebar energi och energi-
effektivisering. Bolaget fick 
upp ögonon för SaltX genom 
Labs och blev medlemmar. 
Idag så är NOKA SaltX Ener-
Store partner i Italien. 

SALTX LIBRARY
Under åren av utveckling har bolaget byggt upp ett ”bibliotek” av olika salt-
recept som går under namnet SaltX Library. Här finns en unik kunskap om 
egenskaper och hur de kan utnyttjas för att lagra, effektivisera och konvertera 
termiska energi från minus 10 till över 500 grader Celsius.

SELEKTERINGSPROCESS
Det är dagligen företag och entreprenörer som kontaktar SaltX Labs för att 
starta nya samarbeten. Därför är det av yttersta vikt att vi väljer rätt samarbets-
partners. Bolagen genomgår en utvärderingsprocess där SaltX går igenom app-
likationsidén och teamet noga. Det är viktigt att tid till marknad är relativt kort, 
att saltteknologin ligger nära i temperatur och effekt med det vi gör i dag och att 
det är tydligt att samarbetspartnern kommer driva projektet. 

SunCool, 
HeatBoost och 
VerdAcc är 
bra exempel 
på kunddrivNa 
projekt. Part-
ners som 
Rheem är de 
som de är de 
som efter-
frågar pro-
duktutveck-
lingeN...

SALTX LABS
INTERVJU MED ERIC JACOBSON – HEAD OF GROWTH 
OCH ANSVARIG FÖR SALTX LABS

Kortfattat hur skulle du  
beskriva SaltX Labs?
SaltX Labs är företagets 
sammarbetsplattform för ut-
vecklingsprojekt som drivs av 
kunderna. Det är också i SaltX 
Labs där öppen innovation 
drivs. Bolagets långsiktiga vi-
sion är att framförallt leverera 
det patenterade nano-coatade 
saltet och kunskapen runt 
kring det. SaltX Labs hanterar 
den visionen i praktiken, dock 
än så länge i mindre skala. 
Kundprojekt som SunCool, 
VerdAcc och Heatboost kom-
mer hädanefter att befinna sig 
i SaltX Labs  strukturen. 
Var står Labs dag?
Sedan lanseringen för sex 
månader sedan har redan 

värdefulla kontakter världen 
över knutits och nya samarbe-
ten påbörjats – långt bättre än 
förväntat. Vi väljer nya part-
ners och samarbetsprojekt i 
Labs omsorgsfullt, bland annat 

utifrån hur snabbt projekten 
kan utvecklas till färdiga 
integrationer av saltet. Om vi 
räknar bort projekten inom 
SunCool, HeatBoost och 
VerdAcc så har vi för tillfället 
åtta projekt igång. Det är 
både mindre start-up-bo-
lag och entreprenörer, som 
kommit in via våra tidigare så 
kallade Hackathons och stör-
re, etablerade företag, som 
det sydkoreanska bolaget 
DYECO. 

Vad kan man vänta sig för 
utveckling i Labs?
Kort sagt förväntar vi oss att 
några av projekten kommer 
att bli kommersiella pro-
dukter som integrerar SaltX 
nano-coatade salt och teknik 
och på så sätt genererar 
intäkter för SaltX. 

Internt har vi länge haft en 
stark tro på att vår teknologi 
kan integreras i många fler 
produkter än de vi har jobbat 
med. SaltX Labs har visat sig 
vara det rätta formatet för att 
realisera denna tro. Att vi nu 
har projekt inom vitt skilda 
områden som fuktalstrande 
färg, värmebatterier till elbilar 
och vattenproduktion tycker 
jag bevisar potentialen. Jag 
tror att det här är början på 
något riktigt stort!

Kommer vi se kommersiella 
lösningar ta form här?
Ja det är jag övertygad 

DET HÄR ÄR SALTX LABS
SaltX Labs är företagets samarbetsplattform där både kunddrivna utvecklingspro-
jekt och öppen innovation drivs. Plattformens beta-version lanserades för tolv 
månader sedan och sedan februari 2018 har SaltX Labs varit verksamt. Under den 
perioden har två så kallade Hackathons arrangerats och ett antal nya utvecklings-
samarbeten har startats. SaltX långsiktiga vision är att framförallt leverera det 
patenterade nano-coatade saltet och kunskapen runt omkring det. SaltX Labs står 
för den visionen i praktiken, dock än så länge i mindre skala.

Hackathons
SaltX Labs har under de senaste sex månaderna arrangerat två stycken Hackat-
hons. En tävling där entreprenörer utmanas att lösa energiproblem med hjälp av 
SaltX teknologi. Vinnarna får ta del av SaltX Labs acceleratorprogram, och på så 
sätt det bästa stödet för att realisera och kommersialisera idéerna. I accelerator-
programmet ingår till exempel kontorsplats i Stockholm, mentorskap, IP-strategi 
coaching och tekniskt stöd från SaltX. Vinnarteamen jobbar för tillfället med att 
bygga de första prototyperna och söker nu finansiering. 

SaltX Labs är 
företagets 
sammarbets-
plattform 
där utveck-
lingsprojekt 
som drivs av 
kunderna är 
samlade.
Eric Jacobson

AFFÄRSMODELL
KOMPONENTTILLVERKARE OEM-KUNDER

Material

Licenser

Support

KONSUMENTER
OCH 

DISTRIBUTÖRER
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SaltX teknologi är lika 
kraftfull som enkel. Lös-
ningen kan sägas bestå 
av två delar. Dels saltets 
egenskaper, dels hur man 
lagrar energin i saltet och 
sedan kan få ut värme 
eller kyla.

Det är sedan länge känt att 
man kan lagra värme eller 
annan form av energi i salt. 
Det åstadkoms då energin 
lagras kemiskt genom att salt 
separeras från vatten och 
sedan sammanförs materialen 
igen. Problemet var tidigare 

att processen att sammanföra 
och separera salt och vatten 
endast kunde repeteras några 
få gånger. Därefter hade 
saltet gått från att vara fristå-
ende saltkorn till att klumpa 
ihop sig. SaltX teknologi 
innebar att genom ett särskilt 
ytskikt – så kallad nano-coa-
ting – förhindra detta och 
saltet behåller därmed sin 
ursprungliga form av enskilda 
saltkristaller. 

LÄNGSIKTIGT OCH  
KOSTNADSEFFEKTIV LÖSNING
Fördelarna med detta är att 

SÅ FUNGERAR  
SALTX TEKNOLOGI

SALTX FÖR NYBÖRJARE
Kan jämföras med ett batteri, men SaltX lagrar termisk 
(värme/kyla) energi i stället för elektrisk.

1. Ett speciellt salt behandlas med nanopartiklar och 
blandas med vätska.

2. När saltet värms, till exempel av solvärme, så kokas 
vätskan bort och en del av energin binds kemiskt i 
saltkristallerna.

3. Om vätskan tillförs igen, så frigörs energin i form av 
värme och/eller kyla. Teknologin kan frigöra tempe-
raturer upp till 500 grader.

man kan ladda och ladda ur 
energi tusentals gånger utan 
att förlora saltets egenska-
per eller dess prestanda. 
Saltet som behandlats med 
nano-coating besitter även 
egenskapen att inte korrode-
ra – skapa rost – till skillnad 
mot vanligt salt. Det ger en 
långsiktig och kostnads- 
effektiv lösning. Alltså 
materialet som saltet be-
finner sig i rostar inte. Salt 
är dessutom miljömässigt 
hållbart och kan återvinnas.

...kan ladda 
och ladda ur 
energi tiotu-
sentals 
gånger utan 
att förlora 
saltets  
egenskaper 
eller dess 
prestanda.

LADDNING

URLADDNING

VÄRME  
FRIGÖRS

LADDAS  
MED EL
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DLR - 2017
Deutsches Centrum für Luft- 
und Raumfahrt (DLR), som är 
Tysklands motsvarighet till 
NASA, genomförde verifiering-
ar åt SaltX år 2017 i ett litet 
reaktorsystem på 5 kW. Det 
som testades var att de ter-
mo-kemiska reaktionerna inte 
försämrades av nano-coating, 
och att det inte agglomererade 
(att det klumpade ihop sig). 

Resultaten var positiva och 
SaltX hade nu verifierat att 
NCS-teknologin även fungerade 
i större volymer än de som 
användes i laboratoriemiljön.  
Läs mer här. 

ETIA - 2018
SaltX fick förfrågan om att 
skala energilagret ytterligare 
för att testa det i verklig skala. 
Ett projekt lett av SaltX och 
Vattenfall i Berlin tog form. 

CaONCS har hitintills bevisat 
sig fungera i mindre skala 
och i prototyper. Nästa steg 
blev ett ordentligt kliv uppåt, 
med 60kg salt och en effekt 
på 20 kW. Detta för att prö-
va industriprocessen inför 
det storskaliga projektet i 
Berlin. Det franska bolaget 
ETIA valdes till partner för 
att bygga reaktorer där saltet 
skulle laddas och laddas ut. 

Tester gjordes under 
våren och sommaren 2018 
och det nano-coatade saltet 
fungerade som förväntat.

NÄSTA STEG – STOR SKALIGT 
TEST I BERLIN
Under hösten bygger SaltX 
en storskalig pilotanläggning 
som ska lagra 10 MWh och 
alltså är fylld med 25 ton 
salt. Installationen bygger 
på samma teknologi och salt 
som har använts i tidigare 
tester. 

 

Det nano-coatade 
saltet transporteras 
med hjälp av en 
skruv igenom värme-
växlaren. 

Värmeväxlaren 
är en fransk 

uppfinning som 
både värmer upp 
saltmaterialet till 

5000 C grader och 
transporterar det 

på samma gång.

SaltX teknik har bevisat sig fungera 
i mindre skala och prototyper.  
Nästa steg är ett ordentligt kliv 
uppåt – en storskalig pilot som ska 
lagra 10 MWh och som kommer att 
vara fylld med 25 kubikmeter salt.

NANO COATED SALT (NCS)
– FRÅN NYTT PATENT TILL STORSKALIGT ENERGILAGER

Efter ett genombrott i 
SaltX laboratorie år 2012 
lyckades företaget pa-
tentera nano-coated salt 
år 2013. Patentet gäller 
alltså i stort sett alla olika 
grupper av salter,  
inklusive vissa andra när-
liggande material som kalk, 
och all typ av nano-coating 
av dem. 

Materialet som används i 
SaltX storskaliga energilager 
är CaONCS (nano-coated salt, 
i det här fallet kalk). Produk-
tens egenskaper karakteri-
seras av hög energidensitet, 
god vattenupptagningsför-
måga, att den kan ge ifrån sig 
höga temperaturer, inte är 
korrosiv och att den besitter 
egenskapen att ej klumpa 
ihop sig över tid.  

STOCKHOLMS UNIVERSITET
-2012
Under och efter tiden för 
patentering av nano-coating-
en testades och verifierades 
CaONCS kvaliteter vid Stock-
holms universitet. Rapporten 
från universitet har titeln: 
”Assessment of nano-coa-
ted CaO as a heat storage 
sorbent” och författades av 
Niklas Hedin och Eva Björk-
man, båda proffesorer.

UTDRAG FRÅN RAPPORTEN
Vad testades
Termisk energilagring baserat 
på kemisk reaktion mellan 
kalciumhydroxid (Ca(OH)2 och 
kalciumoxid (CaO), för olika 
typer av kemiska värmepumps-
applikationsområden. Kalciu-
moxiden var nano-coatad för 
att förhindra kristalltillväxt och 
degradering vid cykling (hydre-
ring-dehydrering). 8 000 cykler 
utfördes, där både stabilitet, 
vattenupptagningsförmåga och 
högsta temperaturer mättes. 
Testen jämfördes med vanlig 
kalciumoxid. 

Resultat
Med hjälp av SEM (Scanning 
Electron Microscopy) var 
det en tydlig skillnad mellan 
nano-coatad och ej nano-coa-
tad kalciumoxid. Se de två 
mikroskåpsbilderna nedan, 
den till vänster (A) visar på 
tydlig kristallformation medan 
den till höger (B) visar att 
saltet har fått en helt ny yta. 
Desto fler cykler som utför-
des, desto mer poröst och 
stabilt blev det nano-coated 
materialet. 

Temperaturen under de 
8 000 stycken cyklerna var 
stabila, överst i nästa spalt 
syns ett utdrag från tempe-
raturloggningen.  

GENERAL ELECTRIC - 2013 
- KOMMERSIELL PROTOTYP
Snart efter patentet var 
inlämnat så vann SaltX 
GE Imagination Award, vilket 
resulterade i ett projekt 
där företagen tillsammans 
skulle utveckla en högtem-
peratursugn som skulle få 
upp temperaturen snabbt. 
Marknaden var framförallt 
restaurangkök. Prototypen 
byggde på CaONCS och SaltX 
uppnådde projektets teknis-
ka krav som framförallt var 
att få upp temperatur snabbt 
med hög säkerhet. 

Från slutrapporten
”The result from the test 
shows that the requirements 
stated by GE can be met by 
an integrated and industriali-
zed design.“

 
 

Desto fler 
cykler som 
utförde,s 
desto mer 
poröst och 
stabilt blev 
det nano- 
coatade 
materialet. 

http://saltxtechnology.com/framgang-for-saltx-test-av-storskalig-energilagring/
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PRODUKTIONSKEDJA
NANO-COATAT SALT

SALT

NANOPARTIKLAR

SALTET BELÄGGS MED NANOPARTIKLAR

TILLVERKNING LEVERANSMATERIALPRODUKTION

MATERIALEN
BLANDAS

KVALITETS-
KONTROLL PACKAS

SÅ SKA PRODUKTIONEN SKALAS

S altet som används i 
EnerStore består av kal-
ciumoxid och kalcium-

hydroxid, eller mer vardagligt 
”bränt och släkt kalk”. Saltet 
beläggs sedan med nano-par-
tiklar. Den kemiska beteck-
ningen av det nano-coatade 
saltet är CaONCS. 

SaltX har förberett 
leverans  kedjan för storskalig 
tillverkning av nano-coatade 
saltet genom två nyckelpart-
ners: Nordkalk och Wacker. 
Nedan beskrivs hur tillverk-
ningen kommer att gå till. 
1. Nordkalk bryter kalken 

och ser till att saltet har 
rätt kvalitet och storlek på 
saltpartiklarna.

2. Wacker tillverkar sedan na-
no-partiklarna och skickar 
dem till Nordkalk. 

3. Nordkalk bereder och be-
lägger saltet med Wackers 
nano-partiklar i sin pro-
duktionsanläggning enligt 
SaltX recept. Denna pro-
cess kallas nano-coating.

4. Nordkalk kontrollerar 
kvaliteten på nano-coatade 
saltet enligt SaltX specifi-
kation, varpå det paketeras 
i önskad volym och skep-
pas ut till SaltX kunder.

TILLVERKNINGS- 
PARTNERS
För storskalig produktion 
av SaltX nano-coatade salt, 

behövs partners både för 
råmaterialet (saltet) och 
tillverkningsprocessen — na-
no-coatning av saltet. SaltX är 
redo med hjälp av Nordkalk 
och Wacker att skala upp 
leveransförmågan. För att 
kunna möta den komman-
de efterfrågan och leverera 
tusentals ton med salt till 
globala kunder krävs att SaltX 
dels har kapaciteten för vo-
lymen, dels kan leverera salt 
med tillräckligt hög kvalitet.  

Nordkalk, som SaltX har valt 
till saltleverantör och bered-
ningspartner, är Nordeuropas 
ledande leverantör av kalk 
med huvudkontor i Pargas, 
Finland. Bolaget grundades 
1898 och har i dag 1 000 
anställda med kunder fram-
förallt inom pappers- och 
cellulosaindustrin, samt stål- 
och gruvindustrin. 

Wacker Chemie som SaltX 
har valt som kemipartner är 
ett globalt kemibolag med cir-
ka 14 000 anställda. Bolaget 
grundades 1914 i Tyskland 
och har sin bas i Burghausen i 
närheten av München.  

NÄSTA STEG — GRAFEN 
SaltX jobbar ständigt med att 
utveckla sitt material och sina 
recept. För att nå ännu bättre 
prestanda och kostnadseffek-
tivitet är nästa steg att inte-
grera det nano-coatade saltet 

med supermaterialet grafen. 
Ett utvecklingsprojekt pågår 
tillsammans med tillverkaren 
av specialpapper Ahlstrom- 
Munksjö. 

Målet i projektet, nästa 
generations energilagring, 
kommer bestå av grafenpap-
per som beläggs med det 
nano-coatade saltet. Denna 
process kan göras helt indu-
striellt, så kallad rulle-i-rulle, 
precis som i en konventio-
nell pappersmaskin. På så 
sätt beräknas systemkostna-
den av SaltX energilagring 
reduceras med upp till 80 
procent. 

GRAFENPARTNER
Ahlstrom-Munksjö är det 
företag som SaltX har valt 
som utvecklings- och framtida 
tillverkningspartner för nästa 
generations saltlagringstekno-
logi. Ahlstrom Munksjö har sin 
bas i Stockholm, och bildades 
genom en fusion av Ahlström 
och Munksjö i april 2017.

DET NANO- 
COATADE SALTET  
HAR FANTASTISKA 
EGENSKAPER  
OCH KAN I DAG 
LAGRA STORA 
MÄNGDER ENERGI.

(https://www.wacker.com)
http://www.ahlstrom-munksjo.com
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”Energilagring 
är avgörande 
för att möjlig-
göra en effek-
tiv integration 
av förnybar 
energi, som 
frigör förde-
larna med 
sol- och vin d-
energi för 
tillväxtmark-
nader” 

 
Energy Secot  
Management Assistance 
Program (ESMAP)

Lagra energi under pris-
dalar och använd den vid 
hög efterfrågan

Tyskland är ett av de län-
der som inför mest förny-
elsebar energi, framförallt i 
form av sol- och vindkraft. 
Det gör att tillgången på 
el varierar kraftigt i landet. 
Man har försökt lösa detta 
på flera olika sätt, men 
har inte lyckats skapa en 
långsiktig lösning. 

I dag stängs antingen 
vindkraften av, eller så 
säljs vindkraftsenergin 
till mycket låga priser till 

grannländer som Schweiz 
när den inhemska efter-
frågan är lägre än utbu-
det.

Energibolagen i Tysk-
land har stort tryck på sig 
att sluta använda kolkraft, 
men den är fortfarande en 
av huvudkällorna för att 
skapa värme. Detta, i kom-
bination med att elproduk-
tionen från sol- och vind-
kraftverk ökar, skapar en 
obalans mellan när energin 
produceras och när den 
efterfrågas. 50 procent av 
Europas energikonsumtion 
är värme och kyla.13 

Med SaltX energilager är 
det möjligt att lagra över-
skottsenergi när det blåser 
kraftigt för att sedan an-
vända den under perioder 
när man behöver den som 
mest (peak hours), då i 
form av värme till fjärr-
värmenäten som behöver 
värme runt 180 till 200 
grader vid kraftverket för 
att kunna leverera ut rätt 
temperatur till hushållen. 
Kina är ett annat exempel 
där vindkraften byggs ut 
och där fjärrvämren är en 
del av uppvärmingen.12

Kund 1: VINDKRAFT TILL FJÄRRVÄRME

VEM ÄR KUNDEN?
I dag använder en stor 
majoritet av industrin 
ånga i stora mängder. 
Efterfrågan på lagring har 
varit stor, men ej varit 
ekonomisk gångbar då 
lagring av ånga kräver 
dyra trycktankar. 
Två stora fördelar med 
att lagra termisk energi i 
salt är den höga energi-
densiteten och möjlig-
heten att konsumera 
energin vid höga tem-
peraturer. Det möjliggör 
lagring av energi vid 
småskaliga lösningar, 
så kallade mikrogrids, 
som kan laddas vid låg 
efterfrågan på energi för 
att sedan användas för 

att värma upp kommer-
siella fastigheter eller 
som ånga i fabriker när 
behovet är större. 

INDUSTRIN
Processindustrin, livs-
medelsindustrin och flera 
andra branscher behöver 
ånga i sin produktion. I 
dag finns det inga bra 
alternativ för att lagra 
ångan, framför allt efter-
som det kräver tankar 
som klarar högt tryck vil-
ket är både kostsamt och 
kräver hög säkerhet. Med 
SaltX lagringslösning är 
det möjligt att kostnads-
effektivt lagra energi vid 
låga elpriser som sedan 
kan användas som ånga 

när efterfrågan är större. 
SaltX energilager kan 
laddas med hjälp av vind-
kraft och producera ånga 
till temperaturer på 180 
till 250O C.  

STÄDER
Staden New York har 
världens största nät för 
ånga som levereras till 
tusentals kommersiella 
fastigheter.8 Staden har 
stora ambitioner att bli 
en miljöanpassad stad 
med förnybar energi 
och utvecklar snabbt 
produktionen av el från 
vindkraftverk till havs.5 
Energin måste produce-
ras lokalt då regleringar 
stoppar försäljning av 

energi mellan staterna. 
Så för att klara av att 
tillhandahålla ånga från 
producerad av förnybara 
källor krävs lagringsmöj-
ligheter. I dag saknas bra 
alternativ för att lagra 
ånga, framförallt efter-
som det kräver tankar 
som tål högt tryck, vilka 
både är kostsamma och 
kräver betydande säker-
hetslösningar. Ett altern-
tiv är SaltX energilager 
som kan laddas genom 
vindkraft och vid behov 
produceras sedan ånga 
på mellan 180 till 250O C.

KUND 2: FÖRNYBAR ENERGI TILL ÅNGA

MARKNADSÖVERSIKT

I takt med att sol- och 
vindkraft byggs ut ökar 
behoven av peak-shifting. 
Det genereras mer och 
mer billig el och/eller 
överskottsel vid vissa 
specifika tidpunkter på 
dygnet, ofta då behovet 
är som lägst. 

Tyskland, USA och Kina byg-
ger ut vind och solkraft i hög 
takt.7 Marknadskrafter och 
initiativ från stater prioriterar 
utbyggnad av energilagring.

Enligt Bloomberg kommer 
energilagring avsevärt påver-
ka branschen.1 Kostnaden 
för förnybar energi har fallit 
kraftigt de senaste åren. Det 
finns således stora möjlighe-
ter att lagra överskottsenergi 
för att sedan ta tillvara den. 
Detta stöds i en rapport från 
IFC och ESMAP som visar 
på en förväntad årlig tillväxt 
hos utvecklingsmarknader 

på 40 procent det kom-
mande decenniet, vilket 
skulle resultera i 80 GW i ny 
energilagring.10 Förändring-
en sker redan – European 
Energy Storage Capacity 
rapporterade att år 2017 
växte marknaden för energi-
lagring i Europa med hela 49 
procent.11

Bloomberg New Energy 
Finance uppskattar att 103 
miljarder dollar kommer att 
investeras i energilagring 
fram till 2030. Det motsvarar 
en sexfaldig ökning på tolv 
år.1 

”ENERGILAGRING 
KOMMER BLI 
NÄSTA STORA 
MARKNAD” 

Bloomberg

Annan värme-
och kyla-
konsmution 7

Värme och
kyla 50

Inte värme
och kyla 
50

Process- 
värme
16

Uppvärmning 
27

ENERGI- OCH VÄRMEKONSUMTION I EUROPA

el till lågt pris el till högt pris
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gratis solenergi

BATTERIERNA LADDAS BATTERIERNA ANVÄNDS

PEAK-SHIFTING

ENERGILAGER GÖR ATT PRODUKTIONEN MÖTER EFTERFRÅGAN

Vid ”peak shifting” förflyttas den  
energi som produceras men inte 
används, till ett senare tillfälle då 
efterfrågan är hög.

En mycket stor del av den totala 
energin som används i Europa går till 
värme och kyla, framförallt till upp-
värmning och industriverksamhet.
Källa:Heat road map (13)

LAGRET LADDAS LAGRET ANVÄNDS



26 SaltX Technology Holding AB - Informationsbroschyr i samband med emission 2018 SaltX Technology Holding AB - Informationsbroschyr i samband med emission 2018 27

Energi genererat av  
förnyelsebart: 98 GW (vind 
och sol)
Dagens lagrings - 
kapacitet: 2 400 MW
Installerad fjärrvärme: på uni-
versitet och sjukhusområden, 
inte större mängder
Prisfluktrationer: ~120 %
Statligt stöd/mål: 20 % förny-
elsebart år 2030, 9 000 MW 
installerad lagring år 2022

Kina
Kina ligger längst fram i 
världen när det gäller om-
ställningen till förnyelsebar 
energi. De största sol- och 
vindkraftparkerna byggs här, 
samtidigt som kolkraftverk 
stängs. Framförallt norra 
Kina kan bli mycket kallt och 
städer i regionen förlitar sig 
på fjärrvärme från kolkraft-
verk för sin uppvärmning. De 
behöver därför snabbt hitta 
lösningar som gör det möjligt 
att försätta energiomställ-
ningen. 

MARKNADENS KÄNNETECKEN
Energi genererat av  
förnyelsebart: 295 GW (vind 
och sol)
Dagens lagrings- 
kapacitet: 75 MW
Installerad fjärrvärme: 890 TWh
Prisfluktrationer: hög
Statligt stöd/mål: 20 % förny-
elsebart år 2030, 4 000 MW 
installerad lagring år 2022.
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KRAFTIG ÖKNING AV ENERGILAGRING

Det förväntas installeras stora mängder av energilagring enligt Bloomberg, några av de 
länder som ligger i topp är USA, Kina och Tyskland
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GEO, BIOMASSA, ÖVRIGT

vINDkraft

SOLENERGI

INSTALLERAD FÖRNYELSEBAR ENERGI, MW, ÅR 2018

Installation av förnyelsebar energi ökar i värden. I dag är det flera länder som redan har 
installerat mycket vind och solkraft, varav USA, Kina och Tyskland ligger i framkant. 

PRIORITERADE 
MARKNADER

SaltX har gjort en analys 
för att prioritera sina mål-
marknader de kommande 
åren. Faktorer som har va-
rit avgörande är hur långt 
marknaderna har kommit 
när det gäller införandet 
av förnyelsebara energi-
källor, till vilken utsräck-
ning fjärrvärme används, 
politiska styrmedel och 
vart den installerade ka-
paciteten finns idag.

INTEGRATIONEN AV FÖR-
NYELSEBAR ENERGI ÖKAR 
VOLATILITETEN
Vid ökad integration av vind- 
och solkraft ökar volatiliteten 
i näten. Det innebär att ener-
gi inte produceras i samklang 
med efterfrågan. 

Intresset för att placera lo-
kala energilager vid exempel-
vis fabriker eller fastigheter 
ökar, men det finns också ett 
ökat intresse för större ener-
gilager som kan lagra värme 
till hela städer. Dessa kan 
utnyttja billiga elpriser under 
natten och använda värmen 
när fabriken eller staden går 
för högtryck. 

VÄRME ÄR OFTA DET  
MEST EFTERFRÅGADE  
ENERGISLAGET
I Europa består 50 procent 
av energikonsumtionen av 
värme och kyla (se graf på 
nästa sida), vilket motsvarar 

en andel som är större än 
både transport- och elsektorn 
tillsammans. Den globala 
trenden att ställa om till kol-
dioxidfria tillverkningsindu-
strier och växthus odling ökar 
också̊ efterfrågan på termisk 
energilagring. 

Inför den kommersiella 
lanseringen av EnerStore har 
SaltX gjort en omfattande 
analys av marknaden och har 
identifierat tre geografiska 
nyckelmarknader, baserat 
på den teknologiska lösning 
som ligger närmast till hands 
– ladda med el och genere-
ra ånga och värme när det 
behövs som mest. Länderna 
som bolaget har valt har 
den största integrationen av 
förnyelsebar elproduktion, 
mest mogen energilagrings-
marknad och ett stort behov 
av värme. 

Tyskland
Tyskland är ett av de länder 
som ligger i framkant när det 
gäller införandet av förnyel-
sebar energi. Både den pri-
vata solelsproduktionen och 
vindkraften har en mycket 
god tillväxttakt. 

Utmaningen är att då 
produktionen inte sker när 
behovet är som störst, måste 
energin säljas till lågt pris, till 
exempel till grannländer som 
Schweiz.

Tyskland har till i dag 
förlitat sig på kolkraft och 

infrastrukturen har byggts 
för detta. Politiska beslut gör 
att kolkraften ska avvecklas 
snabbt. Energibolagen letar 
därför efter lösningar som 
kan fylla gapet mellan pro-
duktion och efterfrågan. 

MARKNADENS KÄNNETECKEN
Energi genererat av  
förnyelsebart: 78 GW (vind 
och sol)
Dagens lagrings- 
kapacitet: 610 MW
Installerad fjärrvärme: 71 TWh
Prisfluktrationer: ~50 %
Statligt stöd/mål: 65 % för-
nyelsebart år 2030,  
2 500 MW installerad lag-
ring år 2022

USA
USA ligger högt upp på listan 
över länder som integrerar 
förnyelsebar energi. Det är 
framförallt i Kalifornien och 
längs östkust staterna (New 
York State och Massachu-
setts). New York Staten ökar 
nu integrationen av off-sho-
re-vind i hög takt, samti-
digt som staten efterfrågar 
och upphandlar storskalig 
energilagring. Östkusten har 
som Tyskland en historia av 
kolkraftverk och är vana vid 
både värme- och ångsystem. 
Världens största ångsystem 
finns i New York och levere-
rar till tusentals kommersiel-
la byggnader och industrier. 
MARKNADENS KÄNNETECKEN

Intresset 
växer dels för 
att placera  
lokala energi - 
lager vid 
exempelvis 
fabriker eller 
fastigheter

Källa: BP (7)
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Vatten
Varmt vatten kan vara en 
konkurrent om kunden 
behöver lagra värme med 
en temperatur under 100 
grader Celcius. 

SaltX riktar sig dock till 
kunder som behöver högre 
temperatur vid urladdning 
(180 – 250 grader Celcius), 
eller till kunder som behö-
ver ånga.  

Betong
Typ av energilagring: 
Sensibel termisk värmelag-
ring
Hur det fungerar: Varm 
värmeöverföringsvätska 
(HTF) flyter genom stål-
rör som överför värme till 
betongen. Värmen lagras 
sedan i betong (med liten 
värmeförlust). Utsläpps 
genom flytande kall HTF 
genom stålrör, HTFen blir 
varm.
Installerad kapacitet:
Ingen info
Omgivningskrav: Kräver 
tillgång till billig ström och 
lång lagringstid för att vara 
ekonomiskt genomförbart. 
Annars flexibel plats.
Aktiva företag:
EnergyNest, TeraSolar

TEKNISK DATA
LCOS: 40 USD Cent/kWh
Energi-installationskost-
nad: 151 USD/kWh
Energitäthet: 110 Wh/liter
Effektivitet: 90%
Livstid: upp till 50 år
Urladdningstid: ingen info

FÖRDELAR OCH NACK DELAR 
MED BETONG
1. Svårt att få rätt tempera-
tur och ström ur systemet
Eftersom betongen är 
sensibel värmelagring blir 
betongen kallare när den 
släpps ut. Således kan 
värme extraheras vid 400 
grader celcius i början, men 
senare i processen kan 
endast lågtemperaturvärme 
extraheras.
2. Kort livslängd  
(beror på vilket material 
som används)
Betonglager i Kina har en 
kort förväntad livstid. Upp-
värmning och kylning av 
betong kan leda till sprickor 
i materialet. 

  

* LCOS=Levelised Cost of 
Storage, ett nyckeltal som 
ofta används vid jämfö-
relse av olika energilager. 

NYCKELTAL FÖR KONKURRERANDE TEKNOLOGIER (VÄRMEPRODUKTIOIN)

BETONG

14-28(7)

110(8)

MEDIUM

30(5)

MEDIUM

MEDIUM

151

MOLTEN SALT

30-98(6)

70-120(1)

HÖG

30(1)

MEDIUM
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Det finns ett antal nyckeltal som använd när man jämför olika energilager, varav LCOS är en av dem. SaltX styrka är den låga 
kostnaden samt den höga energidensiteten. 

KONKURRENSANALYS
FÖR VÄRMEPRODUKTION

SaltX storskaliga ener-
gilager levererar höga 
temperaturer till en 
jämn nivå. Temperatu-
rerna kan variera från 
160 till 400 grader. 
Konkurrerande tekno-
logier är oftast sensibla 
lager som cement, me-
taller, olja eller vatten.

SaltX
Typ av energilagring:  
Termo-kemiskt
Hur det fungerar:  
Genom att värma tex 
Ca(OH)2 till 500 grader 
Celsius kommer vattnet att 
evaporera och CaO och 
OH2 kommer att separerar-
nas till två olika lagringsen-
heter/behållare. Genom att 
sammanföra de två äm-
nena igen kommer kemisk 
reaktion ske och hög värme 
strålas ut.  
Installerad kapacitet:  
Installation pågår av ett 
10MWh pilotprojekt.
Omgivningskrav: Att det 
finns hög värme eller billi-
gare elektricitet
 
 

TEKNISKA DATA
LCOS*:  ~ 15 USD Cent/kWh
Energi-installationskost-
nad: 200 USD/kWh
Energitäthet: 380 — 500 
Wh/liter
Effektkapacitet: n.a.
Effektivitet: 90 % (termisk), 
33 % (elektrisk)
Livstid: 20 år
Svarstid: 15 minuter
Urladdningstid: 4 — 36 
timmar

FÖRDELAR OCH NACK DELAR 
MED SALTX
1. Låg LCOS jämfört med 
jämförbara tekniker
SaltX har den lägsta 
LCOS:en bland sina när-
maste konkurrenter.
2. Hög energitäthet
Hög energitäthet i förhål-
lande till investeringskost-
naden.
3. Särskilda  
användningsfall
SaltX-lösningen är inte lika 
flexibel och allmänt accep-
terad som jonbatterier.  

 1 MWH

750˚

500˚

250˚

100˚

0˚

 Betong

TEMPERATUR

SaltX

ENERGI LAGRAD PÅ EN KUBIKMETER

En fördel med SaltX lager jämfört med andra sen-
sibla värmelager är att det kan lagras mer energi 
i samma volym på grund av den termo-kemiska 
delen.  

TABELL A

SaltXBetong

 5 MWH  MWH

(USD/KWH) 
TERMISK
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Molten Salt  
(smält salt)
Typ av energilagring:  
Termisk
Hur det fungerar: Smält 
salt kan användas för att 
lagra värme tills den efter-
frågas. Om elektrisk energi 
ska extraheras pumpas det 
smälta saltet genom en 
ånggenerator som omvand-
lar den termiska energin till 
elektrisk energi
Installerad kapacitet:  
~ 2 GW
Omgivningskrav: Termisk 
förvaringsbehållare, värme-
källa
Konkurrenter: Abeinsa 
EPC, Sener, Areva,

TEKNISK DATA
LCOS: 55 – 80 USD Cent/
kWh
Energi-installationskost-
nad: 25 — 70 USD/KW
Energitäthet: 70 — 210 
Wh/liter
Effektkapacitet: 1 – 150 MW
Effektivitet: 80 –90 % 
Livstid: 30 år 
Svarstid: minuter 
Urladdningstid: timmar 

FÖRDELAR OCH NACK DELAR 
MED MOLTEN SALT
1. Lagrad energi förloras
Lagret är sensibelt och därför 
sjunker temperaturen över tid, 
alltså det finns begränsingar på 
hur länge energin kan lagras
2. Komplex solpark
Vanligtvis är molten salt-an-
läggningar byggda med ett 
torn i mitten, en s.k. heliostat, 
som en stor mängd speglar 
koncentrerar ljuset mot, vilket 
kräver en mycket komplicerad 
teknik och minsta installation 
av lager är 50MW. 
3. Stora risker
Om saltet inte hålls flytande, 
kommer systemet att skadas. 
Saltet är dessutom frätande, 
vilket också riskerar att skada 
systemet.

Litium-jon
Typ av energilagring: 
Elektrokemisk, Ellagring
Hur det fungerar: Ett 
litiumjonbatteri är en typ 
av laddningsbart batteri, 
där litiumjoner flyttar från 
negativelektroden till den 
positiva elektroden under 
urladdning och tvärtom vid 
laddning.
Installerad kapacitet:  
~ 1 GW
Omgivningskrav: medel-
temperaturklimat
Konkurrenter: LG Chem, 
Samsung, Panasonic, BYD
Övrigt: Tekniken anses vara 
i utveckling för storskalig 
lagring

TEKNISK DATA
LCOS: 25 – 40 USD Cent/
kWh
Energi-installationskost-
nad: 400 USD/kWh
Energitäthet: 200 – 400 
Wh / liter
Effektkapacitet: 0,05 – 100 
MW 
Effektivitet: 85 – 90 % 
Livstid: 1 000–10 000 
cykler 
Svarstid: sekund(er)
Urladdningstid: 1 min– 
8 timmar

FÖRDELAR OCH NACK DELAR 
MED LITHIUM-JON
1.Hög kostnad
Batterier byggs i moduler 
och vid stor skala så kom-
mer de inte ner i pris, se 
nedan graf. 
2. Säkerhetsrisker
Batteriet kan överhettas när 
det utsätts för vibrationer, 
hög värme eller laddas vid 
minusgrader. 
3. Komplicerad tillverkning
Kräver avancerade tillverk-
ningssprocesser för att nå 
hög prestanda.
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NYCKELTAL FÖR KONKURRERANDE TEKNOLOGIER (ELPRODUKTION)

KONKURRENSANALYS 
FÖR ELPRODUKTION

Det finns några kon-
ventionella sätt att 
lagra el till stora voly-
mer på, och några upp-
stickare. Det vanligaste 
sättet är att pumpa upp 
vatten på högre höjd, 
dock är den tekniken 
beroende av att det 
finns naturliga höga 
höjder i området. 

Pumped hydro 
(Pumpat vatten)
Typ av energilagring: 
Gravitationspotential ener-
gi, mekanisk
Hur det fungerar: Pumpad 
vattenlagring använder sig 
av två vertikalt separerade 
vattenreservoarer, med låg 
kostnad el för att pumpa 
vatten från den nedre till 
den högre reservoaren. 
Installerad kapacitet — 
164 GW (96 procent av 
världens energilagrings-
kapacitet).
Omgivningskrav: Behöver 
både geografisk höjd och 
tillgång till vatten.
Övrigt: Den här tekniken 
är den enda som anses 
vara mogen när det gäller 
energilagring.

TEKNISK DATA
LCOS: 15–20 USD Cent/kWh
Energi-installationskost-
nad: 300 USD/kWh
Energitäthet: 0,2 –  2 Wh/ liter
Effektkapacitet: 100  –  
2 500 MW 
Effektivitet: 70 – 80 %
Livstid: 30 –60 år
Svarstid: 10 s – min 
Utloppstid: 4 – 16 h

FÖRDELAR OCH NACK DELAR 
MED PUMPED HYDRO
1. Låg energitäthet
Pumpad vattenlagring har 
bland den lägsta energität-
heten och tar därmed det 
största lagringsutrymmet.
2. Kapitalintensiv
Initiala kapitalkostnader är 
ett hinder för inträde.
3. Geografisk känslighet
Begränsad till vissa geogra-
fiska platser där det finns 
en naturlig höjdskillnad och 
tillgång till vatten.

PUMPED 
HYDRO

MOLTEN  
SALT

BETONG VÄTE
LAGRING

LITIUMJON REDOX FLOW
BATTERY

SALT X

LCOS (CENT/KWH)

ENERGIDENSITET (WH/L)

EFFEKT (MW)

LIVSTID (ÅR)

MILJÖPÅVERKAN

FLEXIBILITET

INSTALLATIONSKOSTNAD               .

5-15(1)

0,2-2(1)

HÖG

30-60(1)

MEDIUM

LÅG

300(2)

55-80(1)

70-210(1)

MEDIUM

30(1)

MEDIUM

MEDIUM

–

40(5)

110

LÅG

30(5)

LÅG

MEDIUM

–

30-40(1)

600(1) (200 BAR)

MEDIUM

5-30(1)

HÖG

LÅG

1 8002

30-801

200-4001

MEDIUM

7-10 

LÅG

STOR

4006

25-751

20-701

LÅG

10 

MEDIUM

MEDIUM

1 3002

15-353

400

MEDIUM

20-40

LÅG

MEDIUM 
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* LCOS=Levelised Cost of 
Storage, ett nyckeltal som 
ofta används vid jämförelse 
av olika energilager. 

*Baserat på en framtidstro om en Litiumjonkostnad på 200 USD/kWh

TABELL B

(USD/KWH) 
EL
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2.E-storage: Shifting from cost to value, wind and solar applications – 2016  
https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2016/01/Resources-E-storage-re-
port-2016.01.14_final_version.pdf 
3. Appendix “LCOS for EnerStore”
4.Solar thermal world - Molten Salt Storage 
http://www.solarthermalworld.org/content/molten-salt-storage-33-times-cheaper-lithium-
ion-batteries
5. EnergyNest Product information 
6.Lifetime: 20 years. SiC: 6.9 – 22.1 USDm/MWth, WACC: 15%, Capacity: 6 MWhth/0.5 
MWth, Cycles/year: 365, Efficiencythl: 90%, DoD: 90%. 
7.Lifetime: 20 years. SiC: 2.8 – 5.6 USDm/MWth, WACC: 15%, Capacity: 6 MWhth, Cycles/
year: 365, Efficiencythl: 95%, DoD: 95%.
8.Transan installation. Lifetime: 20 years, investment cost: 9,2 USDm, WACC: 15%, Capacity: 
60.6 MWhth, Cycles/year: 365, Efficiencythl: 95%, DoD:80%. 
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