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Sammanfattning 
Examensarbetet innefattade ekonomiska beräkningar gällande införskaffande av sol- samt 

vindkraftsproduktion för en ö i Luleå skärgård som fungerar vid ö-drift gentemot kostnaden för att 

flyga ut ett reservaggregat i tre delar med helikopter. En förenklad kostnadskalkyl utfördes gällande 

investering samt underhåll för den förnyelsebara elproduktionen och dess nuvärde sett till 25-års 

livslängd för vindkraft såväl som solkraft. Detta vägdes mot utgifterna för utflygning av ett 

reservaggregat med helikopter som är den reservkraftslösning som finns att tillgå i dagsläget. 

Beräkningar av kortslutningseffekt med den förnyelsebara produktionen och hur det påverkar 

felbortkopplingar samt spänningsnivåer togs också med. 

Den ekonomiska investeringen kom också att vägas mot kundnyttan i form av ökad trygghetskänsla 

med en färdig reservkraftslösning samt fortsatt utveckling för företaget inom förnyelsebar energi. 

Uppdraget begränsades till att innefatta två olika scenarion med förnyelsebar energi, ett med 100 % 

solkraft och ett med cirka 10 kW vindkraft och 35 kW solkraft. Solcellssystemet kom att vara 

fristående på markställning vriden direkt mot söder med lämplig vinkling på solcellspanelerna. För 

scenarierna användes färdiga produktionslösningar samt färdiga batterilösningar för att behålla visst 

överskott av produktion till senare behov samt ett nät med nog låg spänningsvariation samt hög 

frekvensstabilitet under kortare tid. Kortare tid i detta fall gällde mellan 3 timmar upp till 3 veckor.  

Projektet tog effektbehovsdata samt möjliga meteorologiska data från en ö i Luleå Skärgård som 

ligger i skärgårdsnätet.  

Där fanns det 38 kunder där majoriteten hade kraftbehov under årets varmare månader, med några 

få kunder som var där nästan året runt. Ön kommer hädanefter refereras till som driftplatsen i 

rapporten. Den meteorologiska data som ej fanns att tillgå på driftplatsen togs vid närmaste 

väderstation, i detta fall Luleå stad. 

Sett till instrålningsdata samt avlästa vindhastigheter visade det sig att en produktionsanläggning 

med endast solcellspaneler och minst 12 h batteribank inte var realistisk som reservkraftlösning vid 

möjlig ö-drift vintertid. En större batteribank på 3 dygns försörjning skulle inte vara ekonomiskt 

försvarbar jämfört med investeringskostnaden till produktionsanläggningen, och det skulle trots det 

inte avhjälpa de produktionsproblem som var aktuella under vinterhalvåret.  

En kombination av solkraft och vindkraft med 3h batteriförsörjning kompletterade varandra väl till 

effektbehoven som återfanns på driftplatsen, klarade av de kraven som ställdes gällande variation i 

spänning och möjliga överströmmar samt skulle möjliggöra elförsörjning året runt. 
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Terminologi 
 

Ö-drift – Då ett lokalt nät tillfälligt försörjs via en annan källa än det överliggande nätet som i 

slutändan knyter an till stamnätet, kan ske vid avbrott eller medvetet. Skapar ett svagare nät med 

risk för spänningsvariation samt utebliven utlösning av reläskydd och andra skyddsmekanismer. 

Digpro dpPower – Nätinformationssystem för eldistribution. Kartbaserat program med topologier, 

enlinjescheman och anläggningsdata. 

Azimut – Den horisontella vinkeln mellan en observatörs meridian och ett himlaobjekt. Sett från en 

betraktare/solcellspanel är 0° rakt riktat åt syd, 90° är riktat helt åt väst och -90° är riktat direkt mot 

öst. 

PVGIS – Photovoltaic Geographical Information System – Beräkningssystem för global instrålning på 

solcellspanel per 𝑚2. 

DC - Direct current eller likström 

AC – Alternating current eller växelström 

V – Volt, enhet på spänning. 

A – Ampere, enhet på ström. 

W – Watt eller aktiv effekt som har förkortningen P. 

VA – Voltampere eller skenbar effekt har förkortningen S och är sammansatt av aktiv effekt P och 

reaktiv effekt Q. 𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 = 𝑃 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑, där 𝜑 är fasskillnaden mellan ström och spänning. 

Lågspänningsnät – Ett nät med högst 1 000 V växelspänning eller 1 500 V likspänning. 

𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 – En vindturbins kraftkoefficient som beskriver maximalt procentuellt effektuttag från vindens 

rörelseenergi. Teoretiskt värde 59 %, men är alltid <59 % i verkligheten. 
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1 Introduktion 
Examensarbetet utfördes för Luleå Energi AB och innefattade planering för en möjlig 

produktionsanläggning som använder förnyelsebar energi på en ö i Luleå skärgård.  

Luleå Energi AB är ett energiföretag som ägs av Luleå Kommunföretag AB. Företaget innefattar 

avdelningar samt dotterbolag där affärsområdena är elhandel, elnät, värme och kyla och bioenergi. 

De har även hand om bredbandstjänster inom Luleå kommun via Lunet samt driver ett 

kraftvärmeverk genom LuleKraft AB via avdelningen Lukab. Luleå Energis vision är att vara en 

drivkraft för kund och samhälle och de har 160 anställda som tar hand om 40 000 elnätskunder och 

10 000 fjärrvärmekunder. 

Anläggningen skulle dimensioneras utefter behovet som fanns på ön i nuläget år 2018 och 

anläggningen skulle kunna försörja driftplatsen i ö-drift vid tillfällen då driftplatsens nät kopplats bort 

från överliggande nät vid avbrott på den sjökabel som knyter an driftplatsen med det överliggande 

nätet. Det är Luleå Energi som ansvarar för eltillförsel till driftplatsen och sköter därmed sjökabel 

samt i behov reservkraftlösningar. 

Sjökabeln knyter an i ena änden till en landkabel på driftplatsen och i andra änden övergår till en 

luftledning på närmaste nästkommande ö.  

Då ön är långt ut i skärgården är den därmed mycket utsatt för vädrets makter. Skulle ett avbrott på 

kabeln ske vid dålig väderlek så förvårar det kraftigt reparationsmöjligheterna och utflygning av 

reservaggregat för drift av ön skulle också förskjutas till viss mån.  

Vid avbrott på sjökabel så kan avbrottstiden vara mellan 3 dagar och 3 veckor upp till flera månaders 

tid (S. Fors [Drift & Underhåll Lokal Nät] personlig kommunikation,2018-04-06) (R. Berggren 

[Planering/Dokumentation] personlig kommunikation, 2018-04-17), beroende på väderförhållanden 

och årstid. 

1.1 Bakgrund 
Behovet att minska vår miljöpåverkan som ett samhälle samtidigt som fler och fler människor får ett 

ökande behov av el är en utmaning som ligger framför mänskligheten och kommer troligtvis behövas 

mötas på flera olika sätt beroende på lokala förutsättningar samt fortsatta lärdomar och framsteg 

inom energiutveckling.  

Ett av alternativen är att med hjälp av energieffektivisering samt en ökande implementering av 

förnyelsebar energiproduktion i den energiförsörjning som finns tillgänglig idag sänka utsläppet av 

växthusgaser och reducera annan miljöpåverkan relaterat till energiproduktion och användning. 

Förnyelsebar elproduktion har funnits tillgänglig länge i modern tid och då främst genom 

vattenkraftverk som brukar dammar och vattenturbiner.  

Solens energi har länge varit svår att fånga och använts främst i modern tid genom solvärmesystem, 

där vätskefyllda rör värms upp av solens strålar. Den värmen transporteras sedan vidare, för 

uppvärmning av hushållets rum eller dess vatten.  

Mindre vindturbiner har använts i lång tid innan elektricitetens uppkomst främst för omvandling av 

vindens energi till annan rörelseenergi som genom utväxling drivit mjöl-kvarnar eller pumpat upp 

vatten ur brunnar. Dessa har haft stora långsamma vingar på låga torn och väldigt låg effektivitet.  
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När vindturbinen skulle börja användas för energiproduktion togs nya vingar fram med bättre 

lyftkraft, mindre inbromsning och större svepyta. Bättre generatorer med högre verkningsgrad och 

stadigare konstruktioner av lättare material gjorde att tornen kunde bli högre och snurrorna än 

större.  

Men tekniken och dess behövliga framsteg var dyra i förhållande till att fortsätta använda de 

produktionsanläggningar som redan fanns och förbättra effektiviteten på dessa.  

Kolkraftverk, kärnkraftverk, gaskraftverk, värmekraftverk och vattenkraftverk byggdes upp och 

kompletterade varandra, med vattenkraften som stadig effektproducent bredvid kärnkraften och 

diverse värme- och gaskraftverk samt kolkraft som enkelt reglerbara producenter tillgängliga när 

effektbehovet plötsligt ändrades. 

Men med ökade energibehov och ökande befolkning blir användandet av fossila bränslen och dess 

påverkan på såväl närmiljö som global miljö ett allt större problem och därmed blir främst kol-, 

värme- och gaskraftverken allt mer inaktuella som energiproducenter. 

Med de tekniska framsteg som tagits inom förnyelsebar energiproduktion, främst med hjälp av 

ekonomiska incitament från globala samfund och nationella regeringar, har produktion med 

vindturbiner såväl som solcellspaneler blivit verklighet.  

För solkraft och vindkraft är verkningsgraden fortfarande väldigt låg jämfört med vattenkraft. Men 

upptagen yta för solcellsparker och vindkraftverk är förhållandevis liten jämfört med en 

vattenkraftanläggning och dess damm. Faktum att helt förnyelsebar energi kan användas med ingen 

direkt restprodukt som avgaser eller partiklar gör ändå att satsningen inom förnyelsebar energi 

kommer behöva fortsätta. 

Det finns flertalet problem med en större andel produktion för samhällets elbehov från förnyelsebar 

energi, främst i form av energilagring, spänningsstabilitet för ett stabilt nät med hög elkvalité samt 

reservkraft. Det moderna samhället är uppbyggt med en kraftförsörjning som är högst styrbar och 

har därmed en väldigt begränsad energilagring för annat än vattenkraften. Flera utmaningar kommer 

behöva lösas längs vägen, och troligen på flera olika sätt, om vår elförsörjning i framtiden ska kunna 

förlita sig mer på förnyelsebar energi. 

1.2 Mål och omfattning 
Projektet mål är att finna lösningar med hjälp av en produktionsanläggning med förnyelsebar energi 

för driftplatsen när det blir ett avbrott på dagens elförsörjning. Kan driftplatsen drivas i ö-drift med 

sagda anläggning? Frågorna som behövde besvaras var: 

• Hur stor behöver en solcellsanläggning vara för att klara av effektbehovet på driftplatsen sett 

över året om driftplatsen skulle bli avskuren från dagens effektmatning och hamna i ö-drift? 

• Klarar en produktionsanläggning av kraven som finns på lågspänningsnät för 

spänningsvariationer, överströmmar och kortslutningseffekter? 

• Om solcellsanläggningen ska kombineras med ett vindkraftverk, vilken storlek bör den ha för 

att komplettera effektbehovet på driftplatsen sett över året? 

• Vad är investeringskostnaderna för en solcellsanläggning och en kombinerad solcell- samt 

vinkraftanläggning? Hur står sig de kostnaderna mot avbrottslösningen som finns i dagsläget, 

sett över anläggningens livstid? 

• Vad för energilagring behövs, hur stor behöver den vara och hur stor blir 

investeringskostnaden? 

Beräkningarna på investeringskostnaden begränsas till en förenklad kostnadsöverblick som inte tar 

med kostnader för produktion och avveckling av anläggningen samt frakt av 

produktionsanläggningen till driftplatsen. 
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1.3 Metod 
Projektet togs fram med stöd från publicerade rapporter samt artiklar inom ämnena mikronät, drift 

med solceller samt vindkraft och ö-drift. Även informationsrapporter från Svenska Energiföretagen 

när det gäller uppkoppling av mikroproduktion till nät.  

För att få fram data gällande objektet i fråga användes främst ett geografiskt informationssystem 

med nätinformation, Digpro dpPower (Digpro, 2018). Från det togs mätdata om objekten fram, 

exempelvis längden på den sjökabel som försörjer ön samt storlekar på säkringar. Data gällande 

kundernas totala gemensamma effektbehov över året hämtades via ekonomiavdelningen inom 

företaget. 

De meteorologiska mätningarna som användes för beräkningar av sol- och vindkraft togs från öppna 

databaser via Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.  

Projektet delades upp i flertalet faser: 

• Fastställande av projektet mål samt begränsningar. 

• Framtagande av tidsplan. 

• Litteraturstudie för att kunna göra korrekta beräkningar och slutsatser i arbetspunkterna. 

• Analys av svaren till arbetspunkterna för att fastställa slutsats. 

• Kontinuerlig rapportering under alla fasers gång samt som en separat del i projektets 

slutskede. 

De matematiska beräkningarna, datainsamlingarna samt graferna som figurerar i rapporten utfördes 

i Microsoft Excel.  

Vissa figurer konstruerades i ritprogrammet 3D Paint. För beräkning av överströmmar och 

dimensionering av säkringar följdes Svensk Elstandard SS 436 40 00 utgåva 2 (SEK Svensk Elstandard, 

2010).  

1.4 Resultat 
Beräkningar för tre olika storlekar på solcellsanläggningar utfördes för att undersöka om det var 

möjligt att täcka driftplatsens effektbehov med endast solkraft och batterilagring. Instrålningen och 

därmed energiproduktionen var dock alldeles för låg vintertid för att klara av att ensamt försörja 

driftplatsen vid ö-drift. 

Storleken på de undersökta solcellsanläggningarna låg till grund för beräkningarna gällande 

spänningsvariation, överspänningsmarginaler, gränsvärden för reläskydd, överströmmar och 

kortslutningseffekter.  

När det kom till vilken kabeldiameter som kunde användas för sammankoppling av 

produktionsanläggning till gemensam knutpunkt vid olika produktionsstorlek fanns det flera 

möjligheter. En anläggning på 35 kW kunde placeras via ensam eller parallellt placerad kabel för alla 

tvärsnittsareor (50–240 mm2), 52,5 kW kunde inte använda den minsta kabelstorleken utan behövde 

95–240 mm2 och 100 kW anläggning kunde bara använda den största kabel med en area på 240 

mm2. 

Sett till vad för kortslutningsströmmar olika diameter av kabel klarade var det bara de två grövsta 

kabelareorna, 150 mm2och 240 mm2, som klarade av såväl långa som korta kortslutningsströmmar 

utan att bli överhettade. Detta gällde oavsett storlek på produktionsanläggningen då det var 

beräknat med hjälp av spänningsnivån som hölls på lågspänningssidan av transformatorn, 400 V. 
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Det fanns ingen möjlig storlek på produktionsanläggning med endast solcellspaneler och batteribank 

som kunde klara av det låga energibehovet som ställdes vintertid, så anläggningar med 100 % 

solkraft ansågs inte kunna uppfylla driftplatsens krav. 

För att kunna täcka det effektbehovet som fanns på driftplatsen togs två alternativ fram med 

kombinerad solkraft och vindkraft. En solcellsanläggning på 35 kW med antingen en trebladig 

vindturbin på 10 kW eller en tvåbladig vindturbin på 11 kW. Båda alternativen klarade av 

elförsörjningskraven som fanns för hela året, men turbinen på 11 kW med 35 kW solcellspaneler gav 

som minst en marginal på 2 MW utöver vad den trebladiga turbinen kombinerat med solkraft kunde 

producera. Den trebladiga turbinen på 10 kW med 35 kW solkraft klarade precis av att försörja 

driftplatsen året runt. 

För alla alternativ behövdes energilagring i form av batterier för att säkra eltillförseln till kunderna. 

En ren solcellsanläggning ansågs behöva minst 12 h batteridrift, då avbrott kan ske nattetid eller 

under vinterhalvåret. En kombinerad anläggning med vindkraft och solkraft ansågs behöva minst 3 h 

batteridrift för att avhjälpa tillfälliga avbrott och tillfälligt sänkt produktion. 

Sett över 25 års livstid så är en investering i en kombinationsanläggning eller i en ren 

solkraftanläggning en negativ affär då återbetalningen blir mindre för ett företag som endast kan 

räkna på såld el och inte på möjlig intjänade utgifter i form av lägre kostnad för egenproducerad el 

gentemot inköpt el som en privatperson kan göra. Men då det finns en reservkraftslösning i 

dagsläget som bara är rena utgifter så skulle en investering i en produktionsanläggning med solkraft 

och vindkraft i jämförelse med de utgifterna ändå anses vara en möjlig investering. 

2 Elproduktion med förnyelsebar energi för ett mindre nät 
För att korrekt kunna göra en bedömning om lämplig storlek på en produktionsanläggning samt vilka 

beståndsdelar den anläggningen skulle kunna bestå av behöver först behoven anläggningen ska klara 

av definieras. 

2.1 Effektbehov driftplatsen 
På driftplatsen som har undersökt för detta projekt har nätet ett lågt effektbehov sett över året, då 

kunderna är få och driftplatsen består av stugor istället för normalstora villor. I Figur 1 syns de 

senaste tre årens förbrukning och i Tabell 1 visas data för medelvärdet.  



Emma Svartsjaern – Ö-drift av ett stugområde med förnyelsebar energi i Luleå skärgård 
Luleå Tekniska Universitet 

6 
 

 

Figur 1 Total förbrukning i MWh som behöver drivas i ö-drift 

Maxeffekten för driftplatsen är 35 kW. 

Tabell 1 Medelvärde förbrukning för driftplatsen i MWh 

Medelvärde effektbehov driftplatsen [MWh] 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

3,52 3,49 4,61 3,08 4,84 6,18 7,42 6,20 6,15 5,38 3,17 3,39 

 

Driftplatsen är kopplad tills fastlandsnätet via sjökabel. Totala längden till havs är cirka 14 800 m. 

Kabeln lades ner år 1986 där vissa sektioner har bytts ut under åren. Sett från fastlandssidan så 

börjar kabeln som en treledarkabel av typ AXCEL 50. Mittsektionen av kabeln är äldst och av typen 

trefasförband av enledare av typen AXKJ 50, för att sista sträckan åter vara en treledarkabel av AXLJ 

TT 50.  

Den går därefter över till en landkabel de sista 400 meterna innan transformatorn är nådd. 

Transformatorn är av Dyn11-typ på 200 kVA med en omsättning på 11/0,42 kV.  

Vid ett bekräftat avbrott på sjökabeln som försörjer driftplatsen i dagsläget behöver först sjökabeln 

jordas innan felsökningen kan påbörjas. Efter en jordning av kabeln i vardera änden utförts så görs en 

stöt-kontroll från lämpligast ände. När en ungefärlig längd har fåtts fram går tekniker ut i båt till 

platsen och kabeln lyfts bitvis upp ur vattnet över en vinda och kontrolleras manuellt efter skador. 

När skadan har hittats skarvas oftast kabeln med en ny bit kabel så den skadade sektionen tas bort. 

Avbrott höst och vinter kan göra arbetet komplicerat och långdraget på grund av svår sjö eller is-

täckning. 

3 Produktion med solcellspaneler 
Vid elproduktion med hjälp av solcellspaneler finns det två olika tekniker att tillgå i dagsläget och fler 

på inkommande. Kristallina solceller, som delas upp i poly- eller monokristallina celler, samt 

tunnfilmssolceller.  
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Kristallina celler är en äldre teknik med lite högre verkningsgrad samt dyrare pris än tunnfilmsceller. 

Tunnfilmsceller påverkas dock inte negativt av ökad temperatur, vilket kristallina celler gör redan vid 

låg temperaturförändring. Tunnfilmsceller tar också upp mer instrålning från diffust ljus, då det inte 

är direkt sol utan molntäckning. Kristallina celler består dock mest av kisel vilket är ett billigt material 

som finns i stor mängd, medan tunnfilms-panelerna består av en tunn transparent ledare placerad 

mellan två kontaktytor och slutligen på glas. Ledaren i en CIGS-tunnfilmscell består av selen, koppar, 

gallium och indium, vilket är betydligt dyrare än kisel. 

De bästa tunnfilmscellerna används inom rymdindustrin då de är väldigt kostsamma, ledarmaterialet 

består av galliumarsenid och har cirka 28 % verkningsgrad (Ny Teknik, 2018). 

Detta projekt kommer enbart analysera lösningar grundade på kristallina solceller, då det är en 

beprövad teknik med god tillförlitlighet som ger ett stort utbud av solceller på marknaden. 

3.1 Solcellsteknik 
Poly- och monokristallina solceller är båda uppbyggda till stor del av kisel, men framställningen av 

själva cellerna går till på olika sätt. I en polykristallin solcell smälts fragment av kisel ihop till 

sektionerna som en solcellspanel består av. De många fragmenten är det som skapar en något lägre 

verkningsgrad på polykristallina paneler, då det är svårare för elektroner att röra sig i skiktet. För en 

monokristallin panel skärs sektionerna ut ur en större tunn massa bestående av tätt liggande 

kiselstavar. Elektroner har lite mer utrymme att röra sig i en sådan panel vilket ger en lite högre 

verkningsgrad när det kommer till produktion av el (Energysage, 2018). Verkningsgraden på en 

modul går upp till cirka 20 % (Svensk Solenergi, 2018). 

Panelerna består av två yttre kontakt-lager av metall samt två mellanliggande kisel-lager. Ytterst 

efter metallkontakten är ett N-dopat kisel-lager som har extra elektroner och innerst mot baksidan är 

ett P-dopat kisel-lager som har för få elektroner. När solstrålar träffar utsidan av panelen lösgörs 

elektroner. Dessa migrerar till panelens framsida som blir negativt laddad vilket gör att baksidan av 

panelen blir positivt laddad och en likström uppstår mellan metallkontakterna (Ny Teknik, 2018).  

För varje cell i en kiseluppbyggd panel produceras cirka 0,5 V likspänning vilket är orsaken varför 

varje panel är uppbyggda av 30 eller fler seriekopplade celler (Svensk Solenergi, 2018). 

För att få användning av den producerade elen i nätet behöver den omvandlas från likström (DC) till 

växelström (AC). Solcellspanelerna kopplas i serie in till en inverterare/växelriktare som konstruerar 

en sinusformad växelström av den ingående likströmmen. En större växelriktare kan antingen ta 

hand om flera seriekopplade solcellspaneler, eller så kan varje panel ha en egen liten växelriktare 

kopplad till sig i sin direkta närhet (Solcellforum, 2018).  

Växelriktaren kan också fungera som en brytare genom att automatiskt frånkoppla 

solcellsanläggningen från AC-sidan vid fel vilket hindrar att en ledning blir spänningsförande trots att 

matning från överliggande nät stängs av. För att fungera vid ö-drift behöver dock växelriktaren i 

denna typ av anläggning avstå från att koppla ifrån när överliggande nät försvinner. 

Det ska också installeras ett överströmsskydd på AC-sidan som ansluter mot överliggande nät enligt 

svensk elstandard kapitel 712 – Kraftförsörjningssystem med fotoelektriska solceller (SEK Svensk 

Elstandard, 2018). Detta kan exempelvis vara säkringar.  

Det krävs en jordfelsbrytare av typ B om isolationen mellan lik- och växelströmsdelarna inte minst 

motsvarar enkel isolering. Enkel isolering betyder att bara grundläggande isolering finns och att 

kompletterande isolering i form av tilläggsisolering eller placering i jordat hölje ej är tillämpat. 

Jordfelsbrytare av typ B kan detektera ren växelström, pulserande likström samt ren likström. 

Motsvarar isolation enkel isolering eller högre behöver en jordfelsbrytare inte vara av typ B. 
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Ett reläskydd eller så kallat elektroniskt skydd behöver vara installerat för att skydda överliggande 

nät såväl som anläggningen. Reläskydd har förinställda parametrar för överspänning, underspänning, 

överfrekvens samt underfrekvens som bestämmer när skyddet ska lösa ut.  

Om flera enfasigt kopplade anläggningar kompletteras med ett obalansskydd över de tre faserna så 

kan anläggningen ses som en trefasanläggning. Vid enfasig inkoppling av produktionsanläggningar 

kan det bli spänningsosymmetri mellan faserna, så flera enfasanläggningar bör fördelas jämt över 

faserna. Solcellsanläggningar går också att koppla trefasigt, vilket kraftigt minskar spänningsproblem 

(Svensk Energi AB, 2011).  

Direkt efter växelriktare och säkerhetsanordningar kan en elmätare monteras om anläggningen ska 

användas för ansökan om statligt bidrag, då mängden producerad el behöver dokumenteras. Detta 

behöver vara en separat elmätare utöver den som läser av förbrukningen för fastigheten 

(Solcellforum, 2018). 

3.2 Förutsättningar för solkraft inom Luleå kommun 
När ett skärgårdsnät ska drivas med 100 % solkraft är det hjälpligt om några viktiga punkter först 

kontrolleras: 

• Globalinstrålning på den valda platsen – Hur stor betydelse för produktionen har olika vinklar 

samt vridningar av solcellspanelerna och hur stor effekt går att få med solkraft? 

• Molntäckning på den valda platsen – Är värdena för instrålningen teoretiska så det behöver 

tas i beaktning eller har instrålningsdata redan blivit påverkade av moln? 

• Dygn med snötäckning per år – Hur stor andel av året är snötäckning ett problem? Behöver 

snötäckning tas i sådan beaktande att panelerna kan behöva vinklas mer än optimalt för att 

snö lättare ska glida av själv? 

3.2.1 Instrålning och molntäckning 
Vikten av vinkeln på solcellen från vertikalplanet behöver inte vara alltför exakt om solcellspanelerna 

är vända direkt mot söder. Skillnaden i årsproduktion baserat på beräkningar i beräkningsprogram 

för solelproduktion som exempelvis PVGIS (EU, 2018) är 31 kWh/𝑚2 och år från 30° till 45° innan den 

börjar sjunka i värde igen med 7 kWh/𝑚2 vid 55° lutning. En lutning mellan 30° och 50° kan anses 

vara funktionell ur elproduktionssyfte.  

Det behöver även tas med i beräkningarna om panelerna måste vara vridna i förhållande till azimut 

(Elforsk AB, 2011). Vid en vridning i horisontalplanet med ± 40° i förhållande till söder tappas 49 

kWh/𝑚2 och år vid ultimat lutning (48° enligt PVGIS), 71 kWh/𝑚2 vid 30° lutning och 57 kWh/𝑚2 vid 

55° lutning. 

Vinkling mot azimut samt lutning av paneler har betydelse när det kommer till elproduktion med 

hjälp av solceller, men spannet för optimal produktion är någorlunda bred vilket gör att förlusterna 

inte blir stora om panelernas placering avviker några grader i lutning eller vridning mellan vad som 

fastslagits i planering och på driftplatsen. 

Data gällande globalinstrålningen över Luleå fanns tillgänglig för hela 2008 till början av 2018, men 

för att inte få en för stor mängd data användes siffror från år 2013–2017. Värdena var ett 

medelvärde som togs en gång per timme under hela dygnet och hade enheten W/𝑚2 (SMHI, 2018). 

Den totala instrålningen i Figur 2 blir något annorlunda för skärgårdsön än värdena från fastlandet, 

men det är en nog god uppskattning.  

Orsaken till de relativt stora variationerna sett över åren samt de något ojämna dygnskurvorna är att 

den globala instrålningen mäts via en meteorologisk station på plats i Luleå, det är inte teoretiska 
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värden som har beräknats. Instrålningen blir därmed påverkad av molntäckning, där Luleå har ett 

genomsnittligt värde av 60 % medelmolnighet per år sett från åren 1961 till 1990 (SMHI, 2018).  

För teoretiska framräknade värden hade värdesiffrorna behövt reduceras för att ta molntäckning i 

beaktning. Teoretiska beräkningar hade gett en mjuk och liten variation i Figur 3 och Figur 4 samt en 

slät kurva sett över dygnen Figur 6 och Figur 7. 

 

Figur 2 Total instrålning per månad årsvis 

Medelvärdet av den totala globala instrålningen över Luleå för åren 2013–2017 blev 909 kWh/𝑚2 

och är den instrålning som kom att användas i beräkningar gällande solcellspaneler. 

För att se skillnaden mellan vinter och sommar så valdes första veckan i januari samt första veckan i 

juli ut för åren 2013, 2015 och 2017. Resultaten går att se i Figur 3 och Figur 4, där även medelvärdet 

för de tre åren tagits fram. 
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Figur 3 Instrålning per vecka januari Luleå 

 

Figur 4 Instrålning per vecka juli Luleå 

Medelvärdena för veckan i januari och veckan i juli för de tre åren syns i Figur 5 nedan. 
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Figur 5 Medelvärden Luleå januari och juli 

Sett till informationen som kan fås från graferna ovan så är produktion under december och januari 

obefintlig. Medelvärdena i januari är mellan 5 och 14 promille av medelvärdena för juli. Oktober, 

november och februari har kraftigt reducerade chanser till elproduktion. Från mars till augusti finns 

en god prognos för användning av solcellspaneler, där september också bidrar men är månaden där 

nedtrappningen av solinstrålning blivit tydlig. 

Detta tydliggörs ytterligare om grafer för dygnsinstrålning under första januari samt första juli 

beaktas, se Figur 6 och Figur 7. Det är en väldigt liten mängd instrålning som når marken i första 

januari där maximalvärdet varierar från 2 W/𝑚2 till 17 W/𝑚2 med ingen instrålning överhuvudtaget 

från klockan 16:00 till klockan 08:00. 
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Figur 6 Global instrålning första januari 

I juli ser det betydligt bättre ut för solkraftsproduktion. Värdet för instrålning går ner på 0 först 

mellan 23:00 och 01:00 för att sedan stiga kraftigt och få en jämn kurva. Minsta maximala dygnvärde 

var 2013 på 350 W/𝑚2 och största maximala dygnvärde mättes 2017 till 750 W/𝑚2, där åren 2014, 

2015 och 2017 är lika varandra. Åren 2013 samt 2016 avviker troligtvis på grund av molntäckning, där 

2013 bör ha varit mest mulet sett till den låga och knöliga kurvan. 

 

Figur 7 Global instrålning första juli 
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3.2.2 Snötäckning 
För ett projekt som detta så är snö under vinterhalvåret en realitet. Men eftersom produktiviteten är 

så mycket lägre vintertid än under årets snöfria månader så blir effektförlusterna låga, då de 

procentuella förlusternas totalvärde blir så små.  

Snötäckning har tidigare studerats på sydligare breddgrader än Sverige, främst i Tyskland och 

Kanada, men det har också gjorts studier i Sverige där även två platser i Umeå har avlästs under två 

vintrars tid med en totaltid på 2 och ½ år (Van Noord, Berglund, & Murhpy, 2017). 

På de två platserna i Umeå uppmättes hur stor andel av månadens dagar i procent som 

solcellsmodulerna var helt eller delvis täckta i snö. Modulerna kontrollerades med hjälp av 

fastmonterade viltkameror, där modulen avlästes som täckt till 1/3, 2/3 eller helt täckt. 

Täckning på 10–30 % avlästes år 2015 i månaderna mars, april och november. I januari, februari och 

december var snötäckningen 25–100 % av månadens dagar. Snötäckning uppkom inte bara på dagar 

med nederbörd utan pågick upptill flera dagar efter avslutad nederbörd, då snön inte gled av från 

panelerna omedelbart. Liknande mönster upprepade sig vintern 2014 samt vårvintern 2016. Men då 

produktionen under vinterhalvåret är så procentuellt liten jämfört med sommaren, så blir förlusterna 

i kWh inte betydande. 

De årliga snöförlusterna sett till den totala årsproduktionen för de två Umeå-anläggningarna, där en 

var riktad mot väst och den andra mot syd, var 3,0–3,7 % vintern 2014–2015 och 6,9–7,6 % för 

vintern 2015–2016. 

Lutningarna på panelerna bestämdes av taken de var monterade på och var 14 ° för den västligt 

riktade samt 18 ° för panelerna vända mot söder (Van Noord, Berglund, & Murhpy, 2017).  

I Ontario Kanada har det observerats att för en lutning på 40 ° vid väderförhållandena som råder en 

kall vinter så var timmarna snön låg kvar på panelerna betydligt lägre än för lutningar på 20 ° eller 

lägre. Kristallina paneler med 40 ° lutning blev fria från snö på 12–6 h, medan de med 20 eller 10 ° 

lutning var snötäckta 22–38 h. För en varmare vinter, där smältning gör att snön glider av snabbare 

alternativt helt smälter bort från paneler, är skillnaden i timmar med snötäckning inte lika stor. Då 

mäts den totala täckningen för alla vinklar till 3–10 h (Andrews, Pollard, & Pearce, 2012). 

Med den information som finns att tillgå och det faktum att en lutning på 30 till 45 ° anses god för 

elproduktion av solcellspaneler bör även den lutningen ge panelerna möjlighet att bli av med 

kommande snötäckning snabbare än om de var placerade mer horisontellt. 

4 Storlek på solcellsproduktion samt installationsmöjligheter 
Vid installation av solcellspaneler så finns det några alternativ på hur det ska utföras.  

• Ska effekten bara vara precis stor nog för dagens maximala effektuttag?  

• Ska det finnas viss överflödig effekt, så det finns plats för fler abonnenter?  

• Ska tillfället tas i akt genom att dimensionera produktionen efter vad den matande 

transformatorn och inkommande nätet har som högsta överföringsförmåga? 

Frågan hur solcellspanelerna ska placeras blir också aktuell. Ska en park byggas där panelerna är 

kopplade via en egen kabel och avsäkrade vid en egen säkring eller ska varje abonnent få 

solcellspaneler placerade på sin fastighet och därmed dimensionera säkringar och effektproduktion 

mot vad som redan är installerat för fastigheten? 

I detta projekt valdes lösningen med solcellspark, för förenklad logistik såväl som möjlig lägre 

investeringskostnad. 
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4.1 Solcellspark 
Sett till driftplatsen så skulle en solcellspark riktad direkt åt söder med storleken 35 kW, 52,5 kW 

samt 200 kW producera den mängd MWh som visas i Figur 8 enligt månadsinstrålningen över Luleå. 

Effektbehovet för driftplatsen under året är det blå fältet i botten på grafen. 

 

Figur 8 Effektproduktion driftsplats 

35 kW är det maximala effektbehovet i dagsläget, 52,5 kW är 1,5 gånger dagens maxbehov och 200 

kW är maximala produktion sett till möjligheten att förbrukningen kan gå ner till noll på driftplatsen. 

Därmed är det transformatorns storlek som bestämmer vad som maximalt kan återföras i effekt 

tillbaka till nätet. 

De två olika sorters solpaneler som har använts i beräkningarna produceras såklart samma mängd då 

de har blivit dimensionerade efter effektbehovet. De behövs dock olika mängd kvadratmeter av de 

olika panelerna då panelen som producerar 270 W har en verkningsgrad på 16,5 % medan den som 

producerar 327 W har en verkningsgrad på 20,4 %. Vid mindre produktion blir skillnaden i mängd 

paneler liten, men när effekten skalas upp så följer skillnaden i kvadratmeter panel med. Data 

beroende av paneltyp syns i Tabell 2.  

Panelerna skiljer sig åt i typ där 270 W Poly Jinko är en polykristallin panel (Jinko Solar, 2018) och 327 

W Mono Sunpower är en monokristallin panel (Sunpower, 2018). 

Tabell 2 Panelers antal och mängd beroende av produktion 

Antal paneler och 𝐦𝟐 beroende på paneltyp och producerad effekt 

Producerad 
effekt 

270 W PJ 16,5 % 327 W MS 20,4 % 

Antal paneler Mängd 𝑚2 Antal paneler Mängd 𝑚2 

35 kW 131 214,42 106 172,86 

52,5 kW 195 319,18 158 257,65 

200 kW 741 1 212,87 601 980,06 
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När det kommer till prisskillnader mellan polykristallina och monokristallina paneler så brukar svarta 

monokristallina paneler vara runt 10–20 % dyrare än de blå polykristallina panelerna, men det finns 

även blåa monokristallina paneler som inte skiljer sig lika mycket i pris (Senergia AB, 2018) (Aprilice 

AB, 2018). Verkningsgraden på panelerna styrs inte av färgen utan panelerna som är belagda med 

svart glas är så för att ge ett mer integrerat uttryck på en fastighet. 

Om en solcellspanel ska kopplas in trefasigt på lågspänningssidan av en transformator så kan nätets 

styrka kontrolleras genom att ge olika anslutningspunkter olika värden på spänningsändringar vid in- 

och urkoppling. För anslutning som knyter an direkt mot kund, som är typexemplet när 

solcellspaneler placeras på en fastighets tak, tillåts en högre procentuell ändring än vid 

sammankopplingspunkter mellan kunder (Svensk Energi AB, 2011). Värdena syns i Tabell 3. 

Tabell 3 Tillåten spänningsändring vid in- och urkoppling av generering (Svensk Energi AB, 2011) 

I anslutning mot kund 5 % 

I sammankopplingspunkt mot andra kunder 3 % 

 

Sammankopplingspunkt mot andra kunder är exempelvis ett kabelskåp som innehar flera kunders 

säkringar på samma skena. Detta skåp är därefter kopplat till en nätstation, som innehåller alla 

lågspänningsgrupper på lågspänningssidan av transformatorn. Ett exempel på en sådan placering 

visas i enlinjeschemat i Figur 9. 

 

Figur 9 Enlinjeschema sammankoppling 

Om spänningsändring vid in- och urkoppling maximalt har ovan tillåtna värden kan nätstyrkan vara 

god nog för att problem skapat av flimmer samt enstaka snabba spänningsändringar ska anses vara 

av låg risk. Det samma gäller övertoner, om anläggningen som ansluts uppfyller regelverket SS-EN-

61000-3-2 för apparater upp till 16 A eller SS-EN61000-3-12 för apparater mellan 16 A och 75 A (SEK 

Svensk Elstandard, 2012) (SEK Svensk Elstandard, 2014). 

För långsamma spänningsändringar inom ett lågspänningsnät får den procentuella skillnaden mellan 

maximal belastning och ingen produktion samt minimal belastning och full produktion vara 5 %. En 

total spänningsändring sett över såväl låg- som högspänning får maximalt vara 8 %, det bör ändå inte 

överstiga mycket mer än 5 % på lågspänningssidan. (Svensk Energi AB, 2011) 

Det är också möjligt att koppla en eller flera solcellsanläggningar eller vindkraftverk enfasigt, men då 

blir storleken på produktionen mycket mer begränsad då enfaskablar har större resistans och mindre 

överföringsförmåga vilket gör att spänningsvariationerna stiger snabbare än om den kopplas 

trefasigt. 
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4.1.1 Spänningsändringar 
För att finna lämpliga kablar gentemot produktionseffekt behövdes den totala impedansen för 

lösningen solcellsanläggning kopplad via kabel till mätstation innehållandes transformator räknas 

fram.  

Tidigt i beräkningarna gick det att se att en produktion på lågspänningssidan av transformatorn på 

200 kW kopplad på endast en kabel inte var möjlig om spänningsändringarna skulle hålla sig inom 

valda parameter om 3 %. Det gick inte ens att komma inom 5 %, så i beräkningarna jämförs 

produktion av 35 kW, 52,5 kW samt 100 kW. För att få ut 200 kW skulle i så fall parken behöva 

beläggas med dubbla kablar som har var sin säkring för att kunna hållas inom säkerhetsmarginalerna. 

Impedansen för transformatorn beräknades med Formel 1 nedan. Värdet för 𝑢𝑘 var i procent och 

hämtades från programmet Digpro dpPower. Märkspänningen 𝑈𝑛 är 420 V då transformatorn är 

inställd på att transformera 11 kV till 0,420 kV. Märkeffekten 𝑆𝑛 är 200 kVA. 

𝑍𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 =
𝑢𝑘

100
∙

𝑈𝑛
2

𝑆𝑛
=

3,71

100
∙

4202

200000
= 0,0327 Ω  Formel 1 Impedans transformator 

  

Den kabel som redan var i bruk på driftplatsen var ≤ 1 kV- lågspänningskabel av typen fåtrådig Al-

ledare med produktionsnamn N1XV-AS. Ledarresistansen för sagda kabel hämtades ur dess 

produktionsblad och beräknades för den valda längden (Onninen AB, 2018). Med ökad ledararea 

minskar resistansen, så 4 beräkningsfall med 4 olika storlekar på kabelarean användes för att finna 

lämplig kabel i Tabell 4 gentemot vilken produktion som var önskvärd. 

Längden för kabel uppskattades till cirka 60 m med hjälp av mätverktyg i dpPower, men 

beräkningarna är gjorda utifrån en kabellängd på 100 m för att ha fler placeringsmöjligheter samt viss 

marginal på beräkningarna. 

Sett till den kund som var placerad längst ut i nätet skulle impedansen från produktionsanläggningen 

inklusive transformatorns impedans bli 0,413 Ω för den minsta kabeldiametern.  

Tabell 4 Impedanser för 4 scenarion beroende på produktion samt kabeltjocklek 

Impedans gentemot kabelarea och längd samt total impedans med transformator 

 Ledarresistans 
Ω/km 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

N1VX-AS 4x50 0,641 0,0641    

N1VX-AS 4x95 0,32  0,032   

N1VX-AS 4x150 0,206   0,0206  

N1VX-AS 4x240 0,125    0,0125 

Transformator 0,0327222 0,0327222 0,0327222 0,0327222 0,0327222 

Total Z [Ω]  0,0968222 0,0647222 0,0533222 0,0452222 

 

För att beräkna spänningsändringarna i kabelskåpet som kabeln kommer kopplas till så användes 

Formel 2. Värdet för spänningen U var 400 V, P är den valda storleken på effektproduktionen och R är 

det totala värdet på impedansen från Tabell 4.  

 

∆𝑈 =  
𝑅∙𝑃

𝑈2 ∙ 100 %   Formel 2 Procentuell spänningsändring kabelskåp 
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Resultaten för de 4 olika scenarierna på de olika produktionseffekterna syns i Tabell 5. 

Spänningsförändringarna för 200 kW produktion visas också för en ökad förståelse varför den valdes 

bort för fortsatta beräkningar. Data i tabellen är avrundade till tre värdesiffror för förenklad vy, men i 

fortsatta beräkningar används alla de värdesiffror som Excel tog fram och avrundningar gjordes först 

när beräkningarna ansågs klara. Acceptabel spänningsvariation var ≤ 3 % och spänningsvariation som 

överskrider det har röd teckenfärg. 

Tabell 5 Spänningsändringar kabelskåp 

 35 [kW] 52,5 [kW] 100 [kW] 200 [kW] 

Scenario 1 [%] 2,12 3,18 6,05 12,1 

Scenario 2 [%] 1,42 2,12 4,05 8,09 

Scenario 3 [%] 1,17 1,75 3,33 6,67 

Scenario 4 [%] 0,989 1,48 2,83 5,65 

 

Den acceptabla spänningsvariationen på 3 % är den fastställda överspänningsmarginalen, vilket är 

den procentuella skillnaden mellan gränsen för överspänning när produktionen är maximal och 

konsumtionen minimal. 

För överspänning bör en produktionsanläggning ha sina överspänningsskydd inställda på 400 V +6 % 

enligt gamla standarden (utgåva 1) av SS-EN 50438, standarden visas i Tabell 6 nedan. Dessa värden 

ersätts dock från datumet 2016-11-04 med den andra utgåvan (Tabell 7) som har ändringar enligt SEK 

TK8, men den gamla standarden behöver tas i beaktande vid installation av ny produktion inom ett ej 

nybyggt nät (SEK Svensk Elstandard, 2018). Vetskap behövs om vilken standard reläskydden är 

inställda efter.  

Tabell 6 Gamla reläskyddsinställningar 

Reläskyddsinställningar enligt SS-EN 50438 (gamla värden) 

Parameter Funktionstid [s] Funktionsnivå 

Överspänning (steg 2) 60 230 V + 6 % 

Överspänning (steg 1) 0,2 230 V + 15 % 

Underspänning (steg 2) 60 230 v – 10 % 

Underspänning (steg 1) 0,2 230 V – 15 % 

Överfrekvens 0,5 51 Hz 

Underfrekvens 0,5 47 Hz 

 

De nya standarderna syns i Tabell 7. 

Tabell 7 Nya reläskyddsinställningar 

Reläskyddsinställningar enligt SS-EN 50438 (ändring i SEK TK8 år 2014) 

Parameter Funktionstid [s] Funktionsnivå 

Överspänning (steg 2) 60 230 V + 11 % 

Överspänning (steg 1) 0,2 230 V + 15 % 

Underspänning (steg 1) 0,2 230 V – 15 % 

Överfrekvens 0,5 51 Hz 

Underfrekvens 0,5 47 Hz 

 

För att kontrollera utlösningsvillkoren används spänningsändringen i procent från Tabell 5 i Formel 3. 
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𝑈𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑈𝑛ä𝑡𝑠𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∙ (1 + ∆𝑈)  Formel 3 Totalspänning 

För en mindre transformator så långt ut i nätet som den för driftplatsen hålls ofta en högre 

huvudspänning än 400 V för att vara säker att spänningsnivån hålls inom önskade nivåer även vid hög 

last. Vilken överspänning som kan bli beräknas med 410 V samt 420 V för de 4 beräkningsfallen och 3 

effektalternativen i Tabell 8, där 410 V är den troligaste spänningsnivån. Installeras en nog stor 

produktionsanläggning på driftplatsen så kommer den hjälpa till att hålla upp spänningen vid normal 

huvudspänning. Då blir också spänningsändringen lägre än i Tabell 8. 

Tabell 8 Överspänning jämfört med acceptans 

Överspänning gentemot acceptansgräns för reläskydd 

 35 [kW] 52,5 [kW] 100 [kW] 

410 V 420 V 410 V 420 V 410 V 420 V 

Scenario 1 [%] 4,67 7,22 5,76 8,34 8,70 11,4 

Scenario 2 [%] 3,95 6,49 4,68 7,23 6,65 9,25 

Scenario 3 [%] 3,70 6,22 4,29 6,84 5,92 8,50 

Scenario 4 [%] 3,51 6,04 4,02 6,56 5,40 7,97 

 

Värdena som går över den äldre standarden på 6 % har fått röd teckenfärg, medan de värden som 

går över den nuvarande standarden på 11 % har fått röd bakgrundsfärg. 

För en huvudspänning på 420 V så är det inga beräkningsfall som inte överstiger de äldre 

utlösningsvillkoren för reläskydd i Tabell 6, dock så överskrids nivån inte med många procentenheter. 

Däremot överskrider bara beräkningsfall 1 för 100 kW produktion de nya utlösningsvillkoren. 

Om huvudspänningen istället är 410 V, vilket är troligt i ett svagare nät, så är det bara beräkningsfall 

1 och 2 vid effektproduktion på 100 kW som överskrider de gamla villkoren. Det finns däremot en 

marginal till de nyare utlösningsvillkoren, närmare bestämt 2,3 procentenheter för det sämsta 

beräkningsfallet. 

4.1.2 Överströmmar 
För att skydda resterande nät mot överlast och kortslutning behöver det finnas ett överlastskydd. 

Och i produktionsenheter av storleken mikro och något över mikro som denna rapport hanterar, där 

mikro är upptill 63 A/ 43,5 kW, så kan säkringen utgöra ett överlastskydd (Svensk Energi AB, 2011). 

Enligt elstandard SS 436 400 00 kap. 432.1 kan ett kortslutningsskydd antingen vara en effektbrytare 

med kortslutnings- och överlastutlösare, effektbrytare i kombination med säkring eller säkringar med 

gG-karaktärstik. För dimensionering av gG-säkring för skydd mot överlast och kortslutning användes 

SS 436 40 00 kap. 433 – Skydd mot överlastströmmar.  

I dimensioneringen beräknades först belastningsförmågan 𝐼𝑍 för de valda kablarna i de olika 

scenarierna där kablarna antas läggas i rör i mark, har 4 parter och är PVC-isolerade. Enligt tabell 

52B.1 rad D beräknas den originella belastningsförmågan med hjälp av tabell 52B.4 Kolumn 7 D1. 

Sedan räknades belastningsförmågan om med möjligheten för att lägga två kablar parallellt i rör i 

mark så solcellsparken har möjlighet att producera 200 kW. Detta drar ner belastningsförmågan 

utefter hur nära rören är i förhållande till varandra, enligt tabell 52B.19 som beskriver konstanten för 

anhopning. Den konstanten multipliceras med belastningsförmågan och ger en korrigerad 

belastningsförmåga beroende av avstånd mellan kablar. 

För att säkringen ska kunna fungera som överlastskydd behöver två samband vara uppfyllda.  

• Samband (1) 𝐼𝐵 < 𝐼𝑛 < 𝐼𝑍 
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• Samband (2) 1,6 ∙ 𝐼𝑛 < 1,45 ∙ 𝐼𝑍 

𝐼𝑛 är märkströmmen för den valda säkringen och väljs normalt till den närmaste säkringen över den 

beräknade belastningsströmmen. 

Belastningsströmmen 𝐼𝐵 för de tre olika effektalternativen räknades ut med Formel 4.  

𝐼𝐵 =
𝑃

√3∙𝑈∙𝑐𝑜𝑠𝜙
   Formel 4 Belastningsström 

För val av säkring användes Tabell 433:2 ur nämnda elstandard. Efter det kontrollerades det om 

samband (1) samt (2) var uppfyllda, resultaten ses i Tabell 9 och Tabell 10. 

Tabell 9 Belastningsförmåga kabel 

Belastningsförmåga kabel 𝑰𝒁 

Scenario 1 = 91 [A] Scenario 2 = 132 [A] Scenario 3 = 169 [A] Scenario 4 = 218 [A] 

 Rör i kontakt <0,25 m mellan rör <0,5 m mellan rör 

Anhopningskonstant 0,85 0,9 0,95 

Korrigerade belastningsförmåga kabel 

 Rör i kontakt 0,25 m mellan rör 0,5 m mellan rör 

𝐼𝑍𝐾1 scenario 1 [A] 77,35 81,9 86,45 

𝐼𝑍𝐾2 scenario 2 [A] 112,2 118,8 125,4 

𝐼𝑍𝐾3 scenario 3 [A] 143,7 152,1 160,6 

𝐼𝑍𝐾4 scenario 4 [A] 185,3 196,2 207,1 

 

Tabell 10 Överlastskydd kabel med gG-säkring 

Överlastskydd med gG-säkring med korrigerad belastning 𝑰𝒁𝑲 

 35 [kW] 52,5 [kW] 100 [kW] 

Belastningsström 𝐼𝐵 
[A] 

50,51814855 75,77722283 144,3375673 

Märkström säkring 
𝐼𝑛 [A] 

63 80 160 

Är samband (1)  𝐼𝐵 < 𝐼𝑛 < 𝐼𝑍 uppfyllt vid korrigerad belastning? 

Scenario 1 Ja För 0,25 m≤ Nej för alla alternativ 

Scenario 2 Ja Ja Nej för alla alternativ 

Scenario 3 Ja Ja För 0,5 m≤ 

Scenario 4 Ja Ja Ja 

Är samband (2) 1,6 ∙ 𝐼𝑛 < 1,45 ∙ 𝐼𝑍 uppfyllt vid korrigerad belastning? 

Scenario 1 Ja Nej för alla alternativ Nej för alla alternativ 

Scenario 2 Ja Ja Nej för alla alternativ 

Scenario 3 Ja Ja Nej för alla alternativ 

Scenario 4 Ja Ja Ja 

 

Om en solcellspark inte skulle förberedas för 200 kW produktion utan maximalt skulle vara på 100 

kW så behöver inte två kablar läggas parallellt i rör i mark. Om samma säkringar som valts innan 

testas för överlastskydd blir resultatet som i Tabell 11.  
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Tabell 11 Överlastskydd ensam kabel med gG-säkring 

Överlastskydd med gG-säkring med endast en kabel i mark 𝑰𝒁 

 35 [kW] 52,5 [kW] 100 [kW] 

Är samband (1)  𝐼𝐵 < 𝐼𝑛 < 𝐼𝑍 uppfyllt vid belastning? 

Scenario 1 Ja Ja Nej 

Scenario 2 Ja Ja Nej 

Scenario 3 Ja Ja Ja 

Scenario 4 Ja Ja Ja 

Är samband (2) 1,6 ∙ 𝐼𝑛 < 1,45 ∙ 𝐼𝑍 uppfyllt vid belastning? 

Scenario 1 Ja Ja Nej 

Scenario 2 Ja Ja Nej 

Scenario 3 Ja Ja Nej 

Scenario 4 Ja Ja Ja 

 

4.1.3 Kortslutningseffekt 
För att få reda på kortslutningseffekten för en anläggning behöver den resulterande impedansen 𝑍𝑘  

till felstället användas för att få fram kortslutningsströmmen. En tvåfasig kortslutning (Formel 5) får 

en lägre kortslutningsström än ett enfasfel eller en trefasig kortslutning (Formel 6). 𝑈𝐻 är normal 

driftspänning innan kortslutning, så kallad huvudspänning, och 𝑈𝑓  är normal fasspänning. 

𝐼𝑘2 =
𝑈𝐻

2∙𝑍𝑘
    Formel 5 Tvåfasig kortslutning 

 

𝐼𝑘1 = 𝐼𝑘3 =
𝑈𝐻

√3∙𝑍𝑘
=

𝑈𝑓

𝑍𝑘
   Formel 6 Enfasfel eller trefasig kortslutning 

Kortslutningsströmmarna för de 4 beräkningsfallen, såväl för enfasfel/trefasig kortslutning som för 

tvåfasig kortslutning visas i Tabell 12. Impedanserna är tagna från Tabell 4 och inkluderar 

impedansen för driftplatsens transformator. Skulle transformatorns impedans tas ur beräkningarna 

skulle kortslutningsströmmarna bli högre och därmed även kortslutningseffekten. 

Tabell 12 Kortslutningsströmmar 

Tvåfasig kortslutning 𝐼𝑘2 [kA] 

Scenario 1 2,066 

Scenario 2 3,090 

Scenario 3 3,751 

Scenario 4 4,423 

Enfasfel/trefasig kortslutning 𝐼𝑘1 = 𝐼𝑘3 [kA] 

Scenario 1 2,385 

Scenario 2 3,568 

Scenario 3 4,331 

Scenario 4 5,107 
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Det finns kortslutningsströmmar med mycket kort varaktighet samt längre varaktighet och för att 

inte gränsvärdet för temperaturen i ledaren ska överskridas behöver de två sammanhangen 

kontrolleras enligt SS-EN 436 40 00 kapitel 434.5.2 – Egenskaper hos kortslutningsskydd. 

• Kortslutningsström med kort varaktighet, t < 0,1 sekunder 

• Kortslutningsström med längre varaktighet, t ≤ 5 sekunder 

För t < 0,1 sekunder gäller Formel 7 och för t ≤ 5 sekunder gäller Formel 8. Värdet för I är 

kortslutningsströmmen i A, S är ledararean i mm2, t är varaktigheten i sekunder och k är en konstant 

med värdet 76 för en PVC-isolerad aluminiumkabel med ≤ 300 mm2 ledararea tagen från tabell 43A – 

Värden på faktor k för fasledare i tidigare nämnda svensk elstandard. Resultaten finns i Tabell 13. 

𝐼2 ∙ 𝑡 < 𝑘2 ∙ 𝑆2   Formel 7 Kortslutningsvillkor <0,1 s 

 

𝑡 = (𝑘 ∙
𝑆

𝐼
)

2

    Formel 8 Kortslutningsvillkor 5 s 

 

Tabell 13 Gränsvärden för kortslutningar och enfasfel 

Uppfylls gränsvärden för ledartemperatur vid tvåfasig kortslutning? 

 Kabelarea Värde k t < 0,1 t ≤ 5 

Scenario 1 50 76 Ja Nej, det tar 3,4 s 

Scenario 2 95 76 Ja Ja 

Scenario 3 150 76 Ja Ja 

Scenario 4 240 76 Ja Ja 

Uppfylls gränsvärden för ledartemperatur vid enfasfel/trefasig kortslutning? 

Scenario 1 50 76 Ja Nej, det tar 2,5 s 

Scenario 2 95 76 Ja Nej, det tar 4,1 s 

Scenario 3 150 76 Ja Ja 

Scenario 4 240 76 Ja Ja 

 

Kortslutningseffekten räknas ut med Formel 9. Om det finns seriekopplade apparater i 

kortslutningsnätet adderas impedanserna Z med varandra.  

Det går också att räkna ihop kortslutningseffekterna för seriekopplade element, men då förhållandet 

mellan 𝑆𝑘 och 𝑍𝑘  är 𝑍𝑘 = 𝑈𝐻
2 𝑆𝑘⁄  räknas kortslutningseffekterna ihop som om de vore 

parallellkopplade, se Formel 10. Om exempelvis ett batteripaket skulle kopplas till solcellsparken 

behöver dess kortslutningseffekt tas i beaktande då den blir kopplad i serie med transformatorn som 

tjänar driftplatsen. 

𝑆𝑘 = √3 ∙ 𝑈𝐻 ∙ 𝐼𝑘 = √3 ∙
𝑈𝐻

2

𝑍𝑘
   Formel 9 Kortslutningseffekt 

 

𝑍𝑘 = 𝑍𝑘1 + 𝑍𝑘2 + ⋯  →
1

𝑆𝑘
=

1

𝑆𝑘1
+

1

𝑆𝑘2
+ ⋯  Formel 10 Seriekopplade element 

 

Kortslutningseffekten för de olika kortslutningsströmmarna i Tabell 12 visas i Tabell 14. 
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Tabell 14 Kortslutningseffekter 

Tvåfasig kortslutning 𝑆𝑘2 [MVA] 

Scenario 1 1,431 

Scenario 2 2,141 

Scenario 3 2,599 

Scenario 4 3,064 

Enfasfel/trefasig kortslutning 𝑆𝑘1 = 𝑆𝑘3 [MVA] 

Scenario 1 1,653 

Scenario 2 2,472 

Scenario 3 3,001 

Scenario 4 3,538 

 

4.2 Kostnad solcellspark 
För beräkningar antas att solcellsparken skall uppföras på markställning för att förenkla montage mot 

söder. I Figur 10 visas ett exempel på hur ställningen ser ut med solcellspaneler, som är de mörkblå 

fälten, samt ställningens struktur i delen som lämnats utan paneler. Det är en ställning med få delar 

samt med antingen pålfot för direkt montering i mark eller en skruv för montering i fundament 

(Windon, 2018). 

 

Figur 10 Exempel solcellspaneler fäst i markställning gjord i Paint 3D 

Priser visas inklusive moms i Tabell 15. Priser som presenterades exklusive moms är omräknade med 

25 % moms.  

I beräkningarna är bytet av växelriktare efter 15 år inräknad i investeringskostnaden som en 

investering som görs vid inköpet, men detta är en kraftig förenkling för att visa ungefärlig 

investeringskostnad.  

Investeringskostnader, intäkter via elproduktion samt nuvärde på framtida investeringar, som nya 

växelriktare, kommer tas upp under rubriken Sammanställning kostnadsjämförelse där de valda 

ekonomiska alternativen visas. 

De flesta solcellspaket är utformade för att fästas på en fastighets tak, vilket kan antas vara det 

vanligaste sättet att installera solkraftproduktion i Sverige. Detta projekt hade dock valt en 

markställningsinstallation för solcellsplaceringen, så de paket som skulle väljas innehöll inte 

montageställningar för tak vilket gjorde att många paketlösningar räknades bort. 
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Inga specifika solcellspaneler valdes ut, vilket gjorde att paketen är en mix av poly- och 

monokristallina paneler. Detta på grund av en ojämn prisbild där en teknik inte nödvändigtvis 

behöver vara dyrare än den andra. Skillnaden i pris mellan teknikerna kunde vara 3–17 % och 

prisskillnaden mellan olika mono-paneler kunde vara 14 % (Senergia AB, 2018). 

Det finns många olika sorters solcellspaket på marknaden där växelriktarna i de färdiga paketen kan 

vara dimensionerade antingen för att precis täcka behovet eller överdimensionerade så systemet kan 

byggas ut något utan att addera fler växelriktare. I Tabell 15 visas två alternativ för 35 kW 

solcellssystem, där det ena är en kombination av flera små paket och det andra är ett paket som får 

ytterligare solcellspaneler till sig för att täcka behovet då växelriktaren klarar fler paneler än vad som 

finns i paketet. 

Tabell 15 Kostnad 35 kW solcellspark 

Kostnadsförslag för 35 kW solcellspark 

Produkt [mängd och sort] Pris [kr] 

2 x 8,0 kW solcellspaket (2 x 30 paneler) med 
växelriktare och kablage 
(Solelgrossisten.se, 2018) 

2 x 76 778 

2 x 9,5 kW solcellspaket (2 x 36 paneler) med 
växelriktare och kablage 
(Solelgrossisten.se, 2018) 

2 x 98 559 

Markställning 132 paneler 2 rader 
(Windon, 2018) 

96 756 

Utbyte av växelriktare efter 15 år 

2 x Huawei 8 kW växelriktare 
(Solelgrossisten.se, 2018) 

2 x 22 078 

2 x Kostal PIKO 10 kW växelriktare 
(Solelgrossisten.se, 2018) 

2 x 25 581 

Totalt 542 748 

Eller 

20 kW solcellspaket (80 paneler) med 
växelriktare och kablage, kapacitet för 17,5 kW 
extra 
(Windon AB, 2018) 

231 680 

15 kW solcellspaneler (53 stycken) 
(Suntex Vadstena AB, 2018) 

105 735 

Markställning 133 paneler 2 rader 
(Windon, 2018) 

97 489 

Utbyte av växelriktare efter 15 år 

Windon LT 20HD 3-fas 
(Suntex Vadstena AB, 2018) 

47 500 

Totalt 482 404 

 

Storleken 52,5 kW på solcellspaket var svårare att hitta, det upplevs vara i skarven mellan mindre 

hushållspaket samt paket inriktade till större fastigheter med mer takyta. Där togs bara ett alternativ 

fram vilket syns i Tabell 16.  
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Tabell 16 Kostnad 52,5 kW solcellspark 

Kostnadsförslag för 52,5 kW solcellspark 

Produkt [mängd och sort] Pris [kr] 

20 kW solcellspaket (80 paneler) med 
växelriktare och kablage, kapacitet för 17,5 kW 
extra 
(Windon AB, 2018) 

231 680 

17,5 kW solcellspaneler (62 stycken) 
(Suntex Vadstena AB, 2018) 

123 690 

15 kW solcellspaket (60 paneler) med 
växelriktare och kablage, kapacitet för 10 kW 
extra 
(Windon AB, 2018) 

202 093 

Markställning 202 paneler 2 rader 
(Windon, 2018) 

148 066 

Utbyte av växelriktare efter 15 år 

Windon LT 20HD 3-fas 
(Suntex Vadstena AB, 2018) 

47 500 

Windon LT 15HD 3-fas 
(Suntex Vadstena AB, 2018) 

32 100 

Totalt 785 129 

 

För 100 kW i Tabell 17 så fanns fler alternativ att tillgå men bara ett utan fästanordningsinstallation 

inbakat i priset. Fästanordningen i det andra paketet borde gå att kunna räkna bort vid framtida 

offert, men i dagsläget var det inte specificerat hur stor del av slutsumman som den bestod av så det 

fulla priset för paketet presenteras. 
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Tabell 17 Kostnad 100 kW solcellspark 

Kostnadsförslag för 100 kW solcellspark 

Produkt [mängd och sort] Pris [kr] 

100 kW solcellspaket (400 paneler) med 4 
växelriktare, kablage och infästning i tak som ej 
kommer användas 
(Aprilice AB, 2018) 

999 999 

Markställning 400 paneler 2 rader 
(Windon, 2018) 

293 200 

Utbyte av växelriktare efter 15 år 

4 x SMA Sunny Tripower 25 000 TL 
(NordhEnergy, 2018) 

4 x 38 000 

Totalt 1 445 199 

Eller 

3 x 20 kW solcellspaket (80 paneler) med 
växelriktare och kablage, kapacitet för 17,5 kW 
extra 
(Windon AB, 2018) 

3 x 231 680 

2 x 15 kW solcellspaneler (53 stycken) 
(Suntex Vadstena AB, 2018) 

2 x 105 735 

10 kW solcellspaneler (36 stycken) 
(Suntex Vadstena AB, 2018) 

71 820 

Markställning 382 paneler 2 rader 
(Windon, 2018) 

280 006 

Utbyte av växelriktare efter 15 år 

3 x Windon LT 20HD 3-fas 
(Suntex Vadstena AB, 2018) 

3 x 47 500 

Totalt 1 400 836  

 

Installationskostnad för solcellspaneler som ska fästas på ett fastighetstak är cirka 300–700 kr per 

panel (Solens Energi, 2018). Detta kan ses som ett riktmärke för installationskostnaderna för 

solcellsparken, även om arbetssättet blir annorlunda när en markställning ska ställas upp och paneler 

ska monteras av personal som befinner sig på fast mark istället för i säkerhetsselar på ett tak. 

För just solcellspaneler finns det i dagsläget år 2018 investeringsstöd att söka för 

installationskostnader via Länsstyrelsen. Stödet går att söka för såväl privatpersoner, företag och 

offentliga organisationer och uppgår till 30 % av installationskostnaden för investeringar med 

maximalt 37 000 plus moms (Energimyndigheten, 2018). 

5 Om delar av solkraften byts ut mot vindkraft 
Ska ett skärgårdsnät drivas av en kombination av sol- samt vindkraft behövs även medelvärden för 

vindhastigheten inom området. Detta för att kunna beräkna om vindhastigheterna är nog starka för 

att ett vindkraftverk ska kunna ta ut energi från dem samt om vinden ofta blir för stark och 

därigenom en fara för turbinen. Vid för starka vindar så behöver vindturbinen stoppas så 

konstruktionen inte skadas och vid för låga vindhastigheter blir uttaget av energi så lågt att det inte 

är någon nytta med att låta turbinen vara igång.  
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Vindar på 20,5 m/s eller högre kallas cut-out speed vilket är den vindhastighet då 

vindkraftsproduktion avbryts och rotorbladet låses i en fast position (Bollen & Hassan, 2011). 

Vindhastigheten anses vara för låg när turbinen producerar mindre energi än vad den använder i 

form av förluster, såväl elektriska som mekaniska. Denna hastighet brukar vara cirka 2,5 m/s och 

benämns som cut-in speed. (Bollen & Hassan, 2011). 

Vindhastigheter i form av max av medelvärdet för positionen hämtades in (SMHI, 2018). Från juli 

1976 fanns det data för vindhastigheter att tillgå, men de senaste 5 årens timvärden för hela dygnen 

valdes ut för att begränsa datamängden något. Vindkraftverken har en förväntad livslängd på 15–25 

år, så mer än 1 år behöver användas för att kunna se trender i hur vinden brukar röra sig på en 

särskild position.  

För att kunna se ungefärliga vindbeteenden togs 2 dygn och 2 veckor på åren ut där timvärdena 

gjordes om till medelvärde per dygn. Timvärdena under åren gjordes om till månadsmedelvärden i 

Figur 11 för att se när på året det blåser mest (SMHI, 2018).  

 

Figur 11 Årsmedelvärde vindhastighet 

I grafen ovan syns det att det är en mjukare kurva med ändå ett omvänt förhållande mot global 

instrålning i Figur 2 genom att vinden har ett högre medelvärde under vinterhalvåret och lägst 

medelvärde under sommaren. Men jämfört med instrålningen så är värdeskillnaden mellan vinter 

och sommar för vindhastigheten ytterst marginell. 

Medelvärde för en vecka i januari samt (Figur 12) en vecka i juli (Figur 13) visar hur små skillnaderna 

är på sommar- och vinterhalvåret, detta klargörs ytterligare i Figur 14 där medelvärdena för 4 år 

sammanställts. 
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Figur 12 Medelvärde vindhastighet första veckan i januari 

 

Figur 13 Medelvärde vindhastighet första veckan i juli 
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Figur 14 Medelvärde vindhastighet första veckan i januari och första veckan i juli 

Sett över dygnet är variationen i hastighet mellan 2–5 m/s. I Figur 15 visas de något högre 

vintervärdena, där 2016 står ut som den blåsigaste första veckan på de fem åren. 

 

Figur 15 Medelvärde vindhastighet 1 dygn januari 

I juli i Figur 16 är värdena något lägre, men även denna vecka var 2016 i topp som ett väldigt blåsigt 

år. 
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Figur 16 Medelvärde vindhastighet 1 dygn juli 

 

Mätningarna utgjordes 10,0 m ovan mark, så för att få troliga vindhastigheter i höjd med möjlig 

vindturbin så behövde värdena räknas om. Beräkningarna brukar kallas vertikal vindprofil och är ett 

grovt verktyg som ska ses som en approximation. 

Formeln för omvandling av vindhastigheten beroende av höjd går att se i Formel 11, där konstanten 

𝛼  i Tabell 18 beror av hur slät terrängen anses vara och därmed hur lite den bromsar vinden 

(Wizelius, 2007). 

𝑣 = 𝑣0 ∙ (
ℎ

ℎ0
)

𝛼

[𝑚/𝑠]   Formel 11 Vertikal vindprofil (Wizelius, 2007) 

• 𝑣0 är vindhastigheten på den uppmätta höjden i meter/sekund  

• 𝑣 är den sökta vindhastigheten i meter/sekund 

• ℎ är den sökta höjden på turbinen i meter  

• ℎ0 är den höjd i meter mätningen av vinden har utförts på. 

Tabell 18 Approximation av vindhastighet med konstanten 𝛼 (Wizelius, 2007) 

Värde på 𝜶 beroende av topografi 

Klass 0  
(öppet vatten) 

Klass 1 
(öppen slätt) 

Klass 2  
(landsbygd) 

Klass 3  
(samhällen och låg skog) 

0,1 0,15 0,2 0,3 

 

Värdena för 𝛼 kommer från programmet WindPRO2.4 som är en vindatlas och kan anses ge 

tillförlitliga resultat när höjden över mark överstiger 50 m. 

Då den valda positionen utgjordes av en liten skärgårdsö med stora delar öppna ytor och väldigt liten 

andel träd så valdes konstanten för klass 1 vid beräkningarna. Ön är helt omgiven av hav och har 

stort avstånd till närmaste landmassa, men då turbinen ska stå på land så kommer vinden bromsas 

något av öns topografi. 
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Nedan visar Tabell 19 medelvärden för vindhastigheter beräknade med Formel 11 för olika höjder på 

vindturbinen, där de uppmätta värdena på höjden 10 m också visas. De beräknade värdena är 

avrundade till två värdesiffror. 

Tabell 19 Medelvärde vindhastighet 

Vindhastighet medelvärde på olika höjdmeter sett över året [m/s] 

Månad 10 m 12 m 14,5 m 18 m 20 m 

Januari 7,6 7,8 8,0 8,3 8,4 

Februari 7,6 7,8 8,0 8,3 8,4 

Mars 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 

April 6,6 6,8 7,0 7,2 7,3 

Maj 6,4 6,6 6,8 7,0 7,1 

Juni 6,4 6,6 6,8 7,0 7,1 

Juli 6,3 6,5 6,7 6,9 7,0 

Augusti 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 

September 7,1 7,3 7,5 7,8 7,9 

Oktober 7,4 7,6 7,8 8,1 8,2 

November 8,5 8,7 9,0 9,3 9,4 

December 8,5 8,7 9,0 9,3 9,4 

 

Vindens inneboende energi kunde beräknas enligt Formel 12. 

𝑃𝑘𝑖𝑛 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣3 [𝑊]   Formel 12 Kinetisk energi vind (Wizelius, 2007) 

• 𝑃𝑘𝑖𝑛 är den kinetiska energin i W (J/s) 

• 𝜌 är luftens densitet (kg/m3) 

• 𝐴 är tvärsnittsarean där rotorbladen rör sig, den så kallade svepytan (m2) 

• 𝑣 är vindhastigheten i m/s 

Värdet för 𝜌 kan ersättas med 1,25 kg/m3 för att förenkla beräkningarna, vilket är luftens densitet 

vid 9°C och 1 bar, det vill säga vid havsytan. Värden för 𝑚2 vind blir då istället Formel 13: 

𝑃𝑘𝑖𝑛 =
1

2
∙ 1,25 ∙ 𝑣3 = 0,625 ∙ 𝑣3 [𝑊/𝑚2]  Formel 13 Kinetisk energi förenklad 

Dock så kan inte all energi i vinden tas upp av vindturbinen, vinden kommer inte helt avta efter den 

har passerat rotorbladen. Vindturbinen anses vara mest effektiv i sitt arbete att utvinna energi ur 

luftströmmarna om vinden totalt bromsas med 2/3, där första tredjedelen av bromsningen sker 

framför rotorn och den andra sker direkt bakom rotorn (Wizelius, 2007). Det finns därmed ett 

teoretiskt maxuttag för vindturbiner som benämns som kraftkoefficienten 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥, som är på 

maximalt 59,3 % eller 16/27. För värdet 59 % så försummas de mekaniska och aerodynamiska 

förlusterna, så verkliga vindturbiner kommer ha ett lägre 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥. 

Energin som då kan utvinnas ur vinden fås ur Formel 14. 

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣3 ∙ 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 = 0,625 ∙ 𝑣3 ∙ 0,59  Formel 14 Maxeffekt rotor 

 

Tabell 20 visar den teoretiska maxeffekten som skulle fås ut för de olika vindhastigheterna och 

därigenom de olika masthöjderna för rotorn med Formel 14.  
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Detta är inte totalhöjden på masten inklusive turbin, utan höjden som rotorn är placerad på. Det är 

också en effektberäkning som inte tar med några förluster, och motorförluster såväl som förluster på 

grund av turbinens utformning kommer att finnas. Men det är värden som ger en fingervisning om 

vilken höjd en mindre turbin kan behövas installeras på. Värdena avrundades till 4 värdesiffror. 

Tabell 20 Teoretisk maximal rotoreffekt beroende av höjd 

Teoretiskt maximalt effektuttag ur vind per 𝐦𝟐 vid olika masthöjder 

 10 m 12 m 14,5 m 18 m 20 m 

W kWh W kWh W kWh W kWh W kWh 

Jan 161,9 120,5 175,0 130,2 188,8 140,5 210,8 156,8 218,6 162,6 

Feb 161,9 108,8 175,0 117,6 188,8 126,9 210,8 141,7 218,6 146,9 

Mar 126,5 94,12 137,6 102,4 149,4 111,2 161,9 120,5 175,0 130,2 

Apr 106,0 76,32 115,9 83,45 126,5 91,08 137,6 99,07 143,5 103,3 

Maj 96,67 71,92 106,0 78,86 115,9 86,23 126,5 94,12 132,0 98,21 

Jun 96,67 69,60 106,0 76,32 115,9 83,45 126,5 91,08 132,0 95,04 

Jul 92,20 68,60 101,3 75,37 110,9 82,51 121,1 90,10 126,5 94,12 

Aug 126,5 94,12 137,6 102,4 149,4 111,2 161,9 120,5 175,0 130,2 

Sep 132,0 95,04 143,5 103,3 155,6 112,0 175,0 126,0 181,8 130,9 

Okt 149,4 110,9 161,9 120,5 175,0 130,2 196,0 145,8 203,3 151,6 

Nov 226,5 163,1 242,8 174,8 268,8 193,5 296,6 213,6 306,3 220,5 

Dec 226,5 168,5 242,8 180,6 268,8 200,0 296,6 220,7 306,3 227,9 

Total 1,242 MWh/år 1,346 MWh/år 1,469 MWh/år 1,620 MWh/år 1,692 MWh/år 

 

Redan vid 10 meters höjd så fås en markant effektproduktion per år, men om höjden dubblas så 

dubblas inte effektuttaget. En turbin på 20 meters höjd kan maximalt producera 36 % mer per 𝑚2 än 

en turbin på 10 meter. 

Det visas också att turbinerna producerar som mest under den tid solcellspanelerna producerar som 

minst vilket är oktober till februari, helt enkelt eftersom det är högre medelhastighet på vinden 

under vintern jämfört med resterande året. 

5.1 Valet av vindturbin 
Att använda ett vindkraftverk som kompletterande effektproduktion till solcellspaneler i ett mindre 

nät med låga effektbehov som på driftplatsen gör att turbinen inte behöver ha en särskilt stor 

märkeffekt. Den behöver kunna stödja solcellsproduktionen främst under vintern samt bidra med 

stabilisering av effektproduktion vid dagar med varierande molntäckning. 

Då driftplatsen är ett stugområde så behöver den estetiska aspekten också tas i beaktande, då 

boende kan bli avigt inställda till förnyelsebar energiproduktion oavsett mängden minskad 

miljöpåverkan om de upplever en starkt negativ inverkan på deras närmiljö (Ny Teknik, 2018) 

(Sveriges Radio, 2018).  

Vad som är vackert är olika från person till person och går inte att säga objektivt men tanken i denna 

rapport var ändå att hitta en vindturbin som inte upplevdes sticka ut alltför mycket jämfört med 

resterande byggnader och natur i skärgårdsmiljö. Den skulle helst inte ha ett alltför futuristiskt 

utseende som därmed skulle synas väl gentemot övriga strukturer, därför valdes vertikala 

vindturbiner bort. En vanlig horisontell vindturbin på cirka 10 kW med lägre torn som gärna upplevs 

ha viss avskalad eller smal design och maximalt tre vingar bedömdes fungera för driftplatsen. 

Valet föll på två olika sorters vindturbiner; InnoVentum Dalifant som är en tvåvingad turbin (Figur 18) 

som står på ett trätorn med oktogon bas samt ZH10KW-W som är en trevingad mindre turbin 

placerad på ett metalltorn med ett bakre roder (Figur 17). 
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Figur 17 ZH10KW-W gjord i Paint 3D 

 

Figur 18 Dalifant gjord i Paint 3D 

Tekniska specifikationer för Dalifant återfinns i Tabell 21 och för ZH10KW-W i Tabell 22. 

Tabell 21 Tekniska specifikationer Dalifant (InnoVentum, 2018) 

Dalifant Specifikationer 

Märkeffekt [kW] 11 vid 9,5 m/s 

Årlig produktion vid 6 m/s [kWh] 38 000 
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Livslängd [år] > 25 

Vingdiameter [m] 13 

Sveparea [m2] 133 

Diameter tornets bas [m] 4,8 

Godkänd för nätuppkoppling inom EU Ja 

Ljudnivå vid 8 m/s vind 40 dB på 100 m avstånd 

Höjd på tornet upptill turbinen [m] 19,8 

Höjd träram/metaltorn [m] 13,8 / 6 

Konstruerad för vindby [m/s] 60 

Cut-in speed [m/s] 3,5 

Cut-out speed [m/s] 20,5 

Survival speed [m/s] 52,5 

 

Tabell 22 Tekniska specifikationer ZH10KW-W (ZONHAN New Energy Company Limited, 2018) 

ZH10KW Specifikationer 

Märkeffekt [kW] 10 vid 11 m/s 

Livslängd [år] 15 

Vingdiameter [m] 8 

Sveparea [m2] 50,3 

Höjd på tornet upptill turbinen [m] 9, 12 eller 15 

Ljudnivå vid 8 m/s vind 45 dB på 50 m avstånd 

Cut-in speed [m/s] 2,5 

Cut-out speed [m/s] 26 

Survival speed [m/s] 50 

 

För att kunna beräkna det valda vindkraftverkets produktion så behövdes information gällande 2 

punkter. 

• Hur hög vindhastigheten är när märkeffekten uppnås. 

• Hur stor sveparea turbinen har. 

Finns de två parametrarna går det att beräkna vindturbinens egna kraftkoefficient 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 med hjälp 

av Formel 14 och sveparean. Dessa värden används sedan för att få ut maximala produktionen vid de 

vindhastigheter som gäller för driftplatsen. Det är fortfarande möjligt att vindhastigheten går ner 

under cut-in speed för vindkraftverken bitvis under vissa dygn, se exempelvis år 2013 i Figur 13.   

Vid efterforskning angående olika vindkraftverk så var informationen tyvärr ofta bristfällig för 

vindkraftverk < 45 kW. Antingen saknades pris, information om sveparean, vilken vindhastighet 

märkeffekten beräknats för eller alla tre. 

Tornet för modellen Dalifant var 19,8 m högt och eftersom omräkning av vindhastigheter för högre 

höjder än på de uppmätta 10 m inte är exakta så valdes medelvärdet för vindhastigheter sett över 

året på en höjd av 18 m för att få viss marginal på beräkningarna. Produktionen med det beräknade 

värdet på 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 för valda turbin går att se i Tabell 23. 

Tabell 23 Maximalt effektuttag Dalifant per månad och år 

Maximalt effektuttag för Dalifant vid höjden 18 m 

Månad Vindhastighet [m/s] MWh 

Januari 8,3 7,34 
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Februari 8,3 7,34 

Mars 7,6 5,63 

April 7,2 4,79 

Maj 7,0 4,40 

Juni 7,0 4,40 

Juli 6,9 4,21 

Augusti 7,6 5,63 

September 7,8 6,09 

Oktober 8,1 6,82 

November 9,3 10,32 

December 9,3 10,32 

Totalt  77,29 

 

Turbinen ZH10KW-W hade en maximal höjd på sitt torn på 15 m, vilket valdes som den lämpligaste 

höjden. Vindhastighetsvärdena för höjden 14,5 m användes och effekten som teoretiskt kan tas ut ur 

vindturbinen visas i Tabell 24. 

Tabell 24 Maximalt effektuttag ZH10KW-W per månad och år 

Maximalt effektuttag för ZH10KW-W vid höjden 15 m 

Månad Vindhastighet [m/s] MWh 

Januari 8,0 3,85 

Februari 8,0 3,85 

Mars 7,4 3,04 

April 7,0 2,58 

Maj 6,8 2,36 

Juni 6,8 2,36 

Juli 6,7 2,26 

Augusti 7,4 3,04 

September 7,5 3,17 

Oktober 7,8 3,57 

November 9,0 5,48 

December 9,0 5,48 

Totalt  41,03 

 

Genom att betrakta de två tabellerna ovan går det att observera hur stor skillnad en större sveparea 

gör när skillnaden i vindhastighet är liten. 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 är cirka 35 % mindre för Dalifant än för ZH10KW-W, 

men Dalifant har ungefär 260 % större sveparea. Det går att kompensera för lägre effektivitet med 

större rotordiameter. 

Genom att jämföra dagens effektbehov med 35 kW solcellsproduktion och produktionen från de två 

turbinerna fås Figur 19. Kombineras de två vindturbinerna var för sig med 35 kW solcellspaneler så 

klarar driftplatsen av att försörja sig själv vid avbrott på dagens driftförsörjning. 
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Figur 19 Kombinera solkraft med vindkraft 

Turbinen ZH10KW-W kombinerat med solkraft klara behovet hela året förutom i september och 

oktober där de producerar cirka 1 MWh för lite gentemot behovet. Kombinationen Dalifant och 

solkraft kan anses vara något överdimensionerad för dagens effektbehov, men om expansion ska ske 

i framtiden på driftplatsen med större effektbehov som följd så kan den kombinationen fungera väl. 

5.2 Kostnad vindkraftverk 
Inköpskostnaderna för såväl ZH10KW-W som Dalifant visas i Tabell 25 och Tabell 26. Priserna är 

inklusive 25 % moms. 

Tabell 25 Kostnad ZH10KW-W 

Inköp av ZH10KW-W [kr] 

Turbin frakt med flyg (Shanghai-Luleå) 
(ZONHAN New Energy Company Limited, 2018) 

62 675 

Torn frakt med flyg (Shanghai-Luleå) 
(ZONHAN New Energy Company Limited, 2018) 

94 775 

Totalt 157 450 

Turbin frakt med båt (Shanghai-Luleå) 
(ZONHAN New Energy Company Limited, 2018) 

55 875 

Torn frakt med båt (Shanghai-Luleå) 
(ZONHAN New Energy Company Limited, 2018) 

83 738 

Total 139 613 

 

Tabell 26 Kostnad Dalifant 

Inköp Dalifant [kr] 

Turbin inklusive torn 
(Svensk Vindkraftförening, 2018) 

993 750 
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6 Energilagring för såväl sol- som vindkraft 
Produktion med förnyelsebar energi medför ofta att någon sorts energilagring behöver tas till på 

grund av att energiproduktionen och förbrukning inte alltid existerar inom samma tidsperiod och 

därför behöver energin kunna hämtas från andra källor. 

Enligt Svenska Kraftnäts tekniska riktlinjer bör batterimängden för en likströmsanläggning som enskilt 

ska försörja effektbehovet för ett nät beräknas för 12 h avbrott (Svenska Kraftnät, 2014).  

Enligt Luleå Energi (R. Berggren [Planering/Dokumentation] personlig kommunikation, 2018-04-17) 

bör batteribanken maximalt beräknas för 3 dagar till 1 vecka istället för hela avbrottstiden. För att 

kunna jämna upp tillfälliga avbrott bör batteribanken beräknas på behov under 2–3 h (C. Holmberg 

[Drift & Underhåll] personlig kommunikation, 2018-04-23).  

Sett till hur förbrukningen är förlagd under året samt att driftplatsen vid ö-drift kommer drivas med 

förnyelsebara energi tillsammans med batterier så bör minst rekommendationen för en 

likströmsanläggning följas vid produktion med 100 % solkraft då avbrott kan ske nattetid eller 

vintertid. Vid kombinerad sol- och vindkraft bör det finnas batterimängd för drift i minst 3 h, då 

vindkraftverket har möjlighet att producera el även när solcellspanelerna inte gör det.  

Behovet i kWh under avbrottstiden beräknades från det största effektbehovet under året som inföll 

under juli månad, där månadsbehovet delades upp i timmar och dygn. Mängden batterier och dess 

kostnad beroende på avbrottstid visas i Tabell 27. Mängden batterier samt dess kostnad för totalt 3 

dygns förbrukning visas också i tabellen. Varje batteri har en kapacitet på 2700 Ah och 2 V vilket 

resulterar i 5,4 kWh per batteri och var av typen MasterVolt Batteries – MVSV 2700 Ah. 

Styckepris batterier inklusive 25 % moms: 21 444 kr (Energig ApS, 2018). 

Tabell 27 Kostnad batterier 

Kostnad för batteribank som reservkraft till förnyelsebar energiproduktion 

Tid för avbrott från produktion Antal batterier [styck] Kostnad batterier [kr] 

3 h 6 128 664 

12 h 22 471 768 

3 dygn 133 2 852 052 

 

Batterier har oftast inte en definierad livslängd i tid, utan i hur många djupurladdningar de klarar av. 

De valda batterierna sägs klara >1000 fulla djupurladdningar av varje batteri enligt tillverkaren 

(Energig ApS, 2018). Då batterierna inte kommer kräva djupurladdning särskilt ofta per år på grund 

av hur de ska brukas ger det en troligtvis livstid 15–25 år på grund av lågintensiv användning. Det 

bedöms därmed inte troligt att batterierna kommer behöva bytas ut inom 25 års tid. 

Kortslutningsströmmen för batterierna visas i Tabell 28. Enligt tillverkaren seriekopplas normalt 12 

stycken batterier för att skapa en 24 V konfiguration (Energig ApS, 2018). 

Tabell 28 Specifikationer batteri 

Specifikationer batteri 

Kortslutningsström per batteri [kA] 13,4 

Internt motstånd per batteri [mΩ] 0,16 

Urladdningsström 𝐶10 [A] 274 
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7 Användning av reservaggregat 
Lösningen som existerar när det blir ett avbrott på sjökabeln som försörjer skärgårdnätet på 

driftplatsen är att ett aggregat flygs ut med en helikopter av typen B3.  

Reservaggregatet som finns tillgängligt för utflygning är på 100 kVA med en extern bränsletank som 

möjliggör bruk i cirka en veckas tid. Den interna bränsletanken räcker endast någon dag. Aggregatet 

består av tre delar; överbyggnad, motor- och generatorsläde samt chassi. Med tom intern 

bränsletank väger reservaggregatet totalt 2 300 kg och den externa tanken fylld med bränsle väger 

själv 1 280 kg, men då helikoptern bara får lyfta 1 400 kg så behöver aggregatet monteras isär och 

flygas ut till driftplatsen i sektioner. 

Överbyggnaden behöver först lyftas från hela konstruktionen. Därefter kan själva generatorsläden 

lyftas från chassit, dit överbyggnaden sedan lyfts tillbaka och skruvas fast. Överbyggnaden med bara 

chassi har en totalvikt på 1 200 kg medan motor- och generatorsläden väger 1 100 kg. I detta läge 

flygs personal som ska montera reservaggregatet ut till driftplatsen, då helikoptern ej kan lyfta såväl 

last som personal. 

Efter detta flygs överbyggnaden fastskruvad på chassit ut till driftsplatsen, där överbyggnaden åter 

lyfts av. Motor- och generatorsläden flygs sedan ut och placeras på chassit varefter överbyggnaden 

åter lyfts på. Till sist flygs den externa bränsletanken ut och kopplas ihop med reservgeneratorn, då 

drifttimmarna annars är för få med den interna tanken, efter det flygs montörerna tillbaka till 

fastlandet. 

Utflygningen kan göras direkt från Luleå Energis gårdsplan och behöver då koordineras med den 

lokala flygplatsen då flygplatsen är i utkanten av Luleå Kommun alldeles vid skärgården. 

Det finns också möjlighet att först transportera reservaggregatet via lastbil till Kallax Hamn och 

därifrån lyfta aggregatet med helikopter vilket gör att planeringen med flygplatsen uteblir, medan 

den extra utgiften och tid det tar för lastbilen att köra aggregatet från gårdsplanen till hamnen 

tillkommer. Sett till flygtid för helikoptern blir skillnaden inte alltför stor, då det är själva 

lastningsmomentet som tar tid. Förkortningen i flygsträcka blir inte stor nog för att det ska ge ett 

kännbart ekonomiskt utslag när transportkostnaden för lastbilen räknas in, så för projektets 

beräkningar anses flygningen utgå från Luleå Energis gårdsplan. 

En sådan testflygning har gjorts för att kunna öva placering av reservaggregat på driftplatsen, så tider 

för bruk av helikopter fanns tillgängliga (S. Fors [Drift & Underhåll Lokal Nät] personlig 

kommunikation, 06-04-2018). Kostnaderna finns i Tabell 29. 

Tabell 29 Bruk av reservaggregat 

Kostnad för bruk av reservaggregat i 3 veckor 

Enhet Timmar Timkostnad Totalkostnad [kr] 

Helikopter – Etablera hänglast 2,5 ∙ 2 14 000 70 000 

Helikopter – Transportera hänglast 0,9 ∙ 2 14 000 25 200 

Helikopter – Taxi Montörer 0,8 ∙ 2 14 000 22 400 

Montörer 2 ∙ 8 ∙ 2 653 20 896 

Transport lastbil - 750 0 

Helikopter – Taxi montörer 0,4 ∙ 2 14 000 11 200 

Helikopter – Transportera reservtank 0,45 ∙ 2 14 000 12 600 

Diesel intern tank 1200 ∙ 3 15,21 (Cirkle K, 2018) 54 756 

Montörer 2 ∙ 4 ∙ 2 653 10 448 

Totalt   227 500 
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Med den externa bränsletanken så finns det möjlighet att försörja ön i en veckas tid, men kortaste 

estimerade avbrottstid är 3 veckor. På grund av detta behöver tanken fyllas upp två gånger under 

avbrottstiden. Samma typ av helikopter används för detta och det beräknas ta cirka 4 timmar totalt 

för varje tankning. Helikoptern flyger ut två montörer som tömmer över det sista bränslet i den 

externa tanken till den interna, så aggregatet kan fortsätta brukas. Tanken flygs därefter till 

fastlandet och fylls med bränsle för att sedan återmonteras och kopplas in på reservaggregatet. 

Därefter flygs montörerna tillbaka. 

8 Sammanställning kostnadsjämförelse 
Kostnaderna kommer ses över en investeringstid på 25 år, vilket betyder att produkter med kortare 

livslängd än 25 år kommer behöva återinvesteras efter det antal år de antas gå ur bruk. Kostnaderna 

för service av anläggning samt uppförande av anläggning är schablonbelopp uträknade med 

rekommenderade arbetstimmar från tillverkare av vardera produkt kombinerat med intern kostnad 

för montörer. Kostnaderna för frakt av delar till driftplatsen samt transport av personal är ej med i 

beräkningarna för uppförande av anläggningarna. 

Enligt Trafikverkets beräkningshandledning för samhällsekonomiska bedömningar använder de en 

kalkylränta på 4 % då den anses riskfri vilket är den kalkylränta som kommer användas för 

beräkningarna hädanefter (Stridh, 2018).  

Formel 15 visar annuitetsfaktorn som används när nuvärdet att framtida fasta intäkter årligen ska 

beräknas, där 𝑟 är diskonteringsräntan och 𝑛 är antalet år. 

1000 ∙ (
1

𝑟
−

1

𝑟(1+𝑟)𝑛)   Formel 15 Annuitetsfaktorn 

För att räkna ut en genomsnittlig inflation går det att använda prisindex och Formel 16. 𝑛 är antalet 

år prisindexet sträcker sig över, 𝑃𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 är värdet för prisindexet vid start-året och 𝑃𝑠𝑡𝑜𝑝 är värdet för 

prisindexet vid stopp-året. 𝑟 är värdet på den genomsnittliga inflationen. 

1 + 𝑟 = √
𝑃𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝

𝑃𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

𝑛
= (

𝑃𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝

𝑃𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡
)

1

𝑛
  Formel 16 Genomsnittlig inflation 

För åren 1977–2017 ges ett spann på 40 år. 𝑃𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 blir 426 och 𝑃𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝 blir 1807 (SCB, 2018). 

Genomsnittliga inflationen blir då 3,68 %. Den valda kalkylräntan på 4 % verkade därigenom vara 

lämplig. 

För att räkna ut värdeminskning av framtida investeringar används istället diskonteringsfaktorn, där 

inflationen sänker värdet på pengar i framtiden. I Formel 17 är 𝐾0 nuvärdet eller investering vid år 

noll, 𝐾𝑁 är intäkt eller besparing vid år 𝑁 och 𝑟 är diskonteringsräntan. 

𝐾0

𝐾𝑁
=

1

(1+𝑟)𝑁    Formel 17 Diskonteringsfaktorn 

För att få fram intäkter från elproduktionen behövdes ett elpris tas fram. Spotpris inklusive 25 % 

moms och elcertifikat kan anses med förhållandevis god säkerhet hålla nivån 0,625 kr/kWh till och 

med år 2040 (E. Lindelöf [Ekonomi] personlig kommunikation, 2018-05-15). 
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8.1 100 % solkraft med viss energilagring 
För ett likströmssystem bara bestående av solcellspaneler rekommenderar denna rapport en 

batteribank för 12 h användande. Största delen av året producerar nämligen solcellspaneler ingen 

ström nattetid vilket gör att ett avbrott under natten skulle lämna nätet strömlöst tills solen går upp.  

Livslängden på anläggningen kommer beräknas till 25 år då det är vad de flesta garantier sträcker sig 

till gällande minst 80 % bestående effektproduktion, men anläggningen kan troligtvis bli äldre än så 

innan den behöver tas ur drift. Vissa av beståndsdelarna har tyvärr en kortare livslängd. Växelriktare 

anses hålla i 15 år, så för beräkningarna så kommer alla växelriktare återinvesteras i efter 15 års tid 

(Svensk Solenergi, 2018). För att få värdet på vad växelriktarna samt timtiden för montörerna kostar 

om 15 år tas nuvärdet och delas med diskonteringsfaktorn.  

Tidsåtgång för uppförande av solcellspaneler är ett schablonvärde framräknat med hjälp av 

estimeringar från tillverkaren av markställningen. Med hjälp av en jordborr uppger de att det går att 

montera en solcellspanel var 10’e minut på markställningen, inräknat borrning för ställningen samt 

fastsättning av solcellspanel (Windon, 2018). Med denna estimering och ett antagande av 

arbetsdagar på 8 h togs monteringstiden i arbetsdagar för de olika solcellsparkerna fram. 

För Tabell 30 valdes det andra solcellspaketet i Tabell 15. 

Tabell 30 Investering 35 kW solkraft 

Investering solkraft 35 kW 

Enhet Annuitetsfaktor 
25 år 4 % 

Diskonteringsfaktor 
15 år 4 % 

Timkostnad/besparing Totalkostnad 
[kr] 

Solcellsanläggning 0 0  -434 904 

Montörer 0 0 3*8*2*653 -31 344 

Produktion 15,62207994 0 0,625*48 918 kWh +477 626 

Växelriktare 0 0,555264503 47 500 -26 375 

Montörer 0 0,555264503 1*8*2*653 -5 801 

Batterier 0 0  -471 768 

Totalt    -492 566 

 

Vid uppgradering av produktionen i Tabell 31 valdes det solcellpaket som fanns att tillgå i Tabell 16. 

 

Tabell 31 Investering 52,5 kW solkraft 

Investering solkraft 52,5 kW 

Enhet Annuitetsfaktor 
25 år 4 % 

Diskonteringsfaktor 
15 år 4 % 

Timkostnad/besparing Totalkostnad 
[kr] 

Solcellsanläggning 0 0  -705 529 

Montörer 0 0 4*8*2*653 -41 792 

Produktion 15,62207994 0 0,625*71 068 kWh +693 894 

Växelriktare 0 0,555264503 47 500 + 32 100 -44 199 

Montörer 0 0,555264503 1*8*2*653 -5 801 

Batterier 0 0  -471 768 

Totalt    -575 192 

 

Och för den maximala produktionen i Tabell 32 valdes det andra solcellspaketet i Tabell 17. 
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Tabell 32 Investering 100 kW solkraft 

Investering solkraft 100 kW 

Enhet Annuitetsfaktor 
25 år 4 % 

Diskonteringsfaktor 
15 år 4 % 

Timkostnad/besparing Totalkostnad 
[kr] 

Solcellsanläggning 0 0  -1 258 336 

Montörer 0 0 8*8*2*653 -83 284 

Produktion 15,62207994 0 0,625*136 165 +1 329 488 

Växelriktare 0 0,555264503 3*47 500 -79 125 

Montörer 0 0,555264503 1*8*2*653 -5 801 

Batterier 0 0  -471 768 

Totalt    -568 826 

 

Det som är tydligt i tabellerna ovan är att batteribanken använder upp en stor del av vinsten. Bara 

solcellsanläggningen som är dimensionerad för 100 kW kan anses som en lämplig investering med de 

ingående värdena som finns tillgängliga. Hade batteribanken bara varit dimensionerad för 3 h så 

hade investeringen för 35 kW fått ett positivt resultat på 187 200 kr och anläggningen för 52,5 kW 

249 711 kr plus.  Solcellsparken på 100 kW hade gått 721 792 kr plus. 

8.2 Dagens reservkraftslösning 
Avbrott på elkraftförsörjningen till driftplatsen har skett med 5–7 års intervaller sett under en lång 

tid (R. Berggren [Planering/Dokumentation] personlig kommunikation, 2018-04-17). Därför görs 

beräkningar gällande kostnaderna för de tätaste samt de längsta intervallerna. 

Utgifterna för bruk av reservaggregatet med 5 års intervall under 25 års tid ses i Tabell 33. 

Tabell 33 Kostnad användning vart 5’e år reservaggregat under 25 år 

Kostnad reservaggregat vart 5’e år under 25 år 

Enhet Annuitetsfaktor 25 år 
4 % 

Diskonteringsfaktor 15 
år 4 % 

Timkostnad/besparing 

Totalkostnad år 5 0 0,821927107 -186 988 

Totalkostnad år 10 0 0,675564169 -153 691 

Totalkostnad år 15 0 0,555264503 -126 323 

Totalkostnad år 20 0 0,456386946 -103 828 

Totalkostnad år 25 0 0,375116802 -85 339 

Totalt   -656 169 

 

Skulle intervallet för reservkraftbehovet vara längre, exempelvis 7 års mellanrum, så blir kostnaderna 

enligt Tabell 34. 

Tabell 34 Kostnad användning vart 7'e år reservaggregat under 25 år 

Kostnad reservaggregat vart 7’e år under 25 år 

Enhet Annuitetsfaktor 25 år 
4 % 

Diskonteringsfaktor 15 
år 4 % 

Timkostnad/besparing 

Totalkostnad år 7 0 0,759917813 -172 881 

Totalkostnad år 14 0 0,577475083 -131 376 

Totalkostnad år 21 0 0,438833602 -99 835 

Totalt   -404 092 
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Det skiljer nästan en miljon kronor mellan de två intervallerna, men en nuvärdeskostnad på 1,2 

miljoner kr går att anta som en säker utgift under de 25 driftåren. 

8.3 Kombinationen 35 kW solkraft och 10 kW vindkraft med viss energilagring  
Med en kombinerad elproduktion från vind- och solkraft så kan nätet anses vara uppkopplat till 

reservkraft vid avbrott på sjökabel även nattetid, då vindturbinen fortsätter producera så länge det 

blåser minst 3,5 m/s (InnoVentum, 2018). På grund av detta kommer kostnadsexemplet med 

kombinerad effektproduktion beräknas med en batteribank för 3 h bruk. 

För vindkraftverket Dalifant är livslängden beräknad till samma som solcellspanelerna, minst 25 år. 

Vindkraftverket ZH10KW-W har dock en livslängd på 15 år, så den beräknas behöva återinvesteras i 

efter den tiden har förflutit (ZONHAN New Energy Company Limited, 2018). Livslängden på turbinens 

torn är inte angivet, men då den inte har rörliga delar som turbinen anses den kunna bestå minst 25 

år. 

Montering av ställning samt turbin anses ta lika lång tid oavsett val av turbin. ZH10KW-W har färre 

delar med kräver troligtvis ett ganska stort fundament av betong på grund av att det är ett lodrätt 

torn vilket tar tid att antingen frakta eller gjuta på plats medan Dalifant består av fler delar med 

pålfot alternativt små betongfundament (InnoVentum, 2018). Kostnader för möjliga fundament för 

något av tornen är inte med i beräkningarna. Träet för Dalifants torn behöver också oljas in innan 

montering. 

Det antas krävas 4 montörer för installationsarbete, inklusive förare av eventuella maskiner. 

Kostnader för maskiner samt frakt av maskiner är inte tagna i beräkning. Installationen beräknas ta 5 

arbetsdagar. Kostnaderna för solcellspaketet valdes till det andra solcellspaketet i Tabell 15, precis 

som i föregående Tabell 30. Lösningen med 35 kW solkraft och 10 kW vindkraft från ZH10KW-W ses i 

Tabell 35. 

Tabell 35 Investering solkraft + ZH10KW-W 

Investering solkraft 35 kW + ZH10KW-W 10 kW 

Enhet Annuitetsfaktor 
25 år 4 % 

Diskonteringsfaktor 
15 år 4 % 

Timkostnad/besparing Totalkostnad 
[kr] 

Solcellsanläggning 0 0  -434 904 

Montörer 0 0 3*8*2*653 -31 344 

Produktion sol 15,62207994 0 0,625*48 918 kWh +477 626 

Vindkraftverk 0 0  -139 613 

Montörer 0 0 5*8*4*653 -104 480 

Produktion vind 15,62207994 0 0,625*41 030 kWh +400 609 

Service vind 
årligen 

15,62207994  4*2*653 -81 610 

Växelriktare 0 0,555264503 47 500 -26 375 

Montörer 0 0,555264503 1*8*2*653 -5 801 

Turbin 0 0,555264503  -31 025 

Montörer 0 0,555264503 3*8*4*653 -34 808 

Batterier 0 0  -128 664 

Totalt    -140 389 

 

Tabell 36 visar kostnaderna för investeringen 35 kW solkraft gemensamt med 11 kW vindkraft från 

Dalifant. 
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Tabell 36 Investering solkraft + Dalifant 

Investering solkraft 35 kW + Dalifant 11 kW 

Enhet Annuitetsfaktor 
25 år 4 % 

Diskonteringsfaktor 
15 år 4 % 

Timkostnad/besparing Totalkostnad 
[kr] 

Solcellsanläggning 0 0  -434 904 

Montörer 0 0 3*8*2*653 -31 344 

Produktion sol 15,62207994 0 0,625*48 918 kWh +477 626 

Vindkraftverk 0 0  -993 750 

Montörer 0 0 5*8*4*653 -104 480 

Produktion vind 15,62207994 0 0,625*77 290 kWh +754 644 

Service vind 
årligen 

15,62207994  4*2*653 -81 610 

Växelriktare 0 0,555264503 47 500 -26 375 

Montörer 0 0,555264503 1*8*2*653 -5 801 

Batterier 0 0  -128 664 

Totalt    -574 658 

 

I Tabell 37 visas totalen för alla alternativ för en förenklad jämförelse. 

Tabell 37 Jämförelse totalen 

Jämförelse totalkostnad alla alternativ [kr] 

Investering solkraft 35 kW -492 566 

Investering solkraft 52,5 kW -575 192 

Investering solkraft 100 kW -568 826 

Kostnad reservaggregat vart 5’e år under 25 år -656 169 

Kostnad reservaggregat vart 7’e år under 25 år -404 092 

Investering solkraft 35 kW + ZH10KW-W 10 kW -140 389 

Investering solkraft 35 kW + Dalifant 11 kW -574 658 

 

9 Slutsatser 
Frågorna som behandlar effektbehovet som ställdes i början av rapporten kan besvaras något 

annorlunda än de ekonomiska frågorna, men tillsammans ger de en bra överblick på möjlig 

elproduktion med förnyelsebar energi.  

Första målet som skulle uppnås i denna rapport var svaret på frågan: Hur stor behöver en 

solcellsanläggning vara för att klara av driftplatsens effektbehov? 

Svaret är att en solcellsanläggning har svårt att klara av driftplatsens behov oavsett storlek, trots den 

låga mängden förbrukade kWh. Detta beror i princip bara på den extremt låga mängden 

solinstrålning som skulle kunna nå solcellspaneler under vinterhalvåret. För att kunna få en säker 

drift vid möjligt avbrott vintertid skulle det behöves en överdimensionerad solcellsanläggning som 

ändå kan ta tillvara på den lilla instrålning som finns samt en väldigt stor batteribank som kan stå 

fulladdad och beredd att driva driftplatsen under i princip hela avbrottstiden. 

En anläggning på 100 kW ser redan överdimensionerad ut under sommarhalvåret när produktionen 

jämförs med effektbehovet under rubriken Solcellspark i Figur 8. Men trots det så klarar den inte 

produktionskraven vintertid, och om dess värden skulle fördubblas genom att anlägga två parallella 
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100 kW-anläggningar så skulle det ändå vara nästan omöjligt att klara effektbehoven i december 

samt januari månad. 

Det kan därför inte rekommenderas att anlägga två parallella solcellsanläggningar på 100 kW var, då 

det inte avhjälper problemet gällande produktion under vinterhalvåret. 

Vad är det då som krävs för att kunna ansluta en produktionsanläggning av denna typ? Om 

transformatorn som är i bruk på driftplatsen är inställd på 420 V på lågspänningssidan så klarar ingen 

av produktionsanläggningarna de gamla reläskyddsinställningarna som kunde vara i bruk fram till 

slutet av år 2016. Detta visas i Tabell 8 under rubriken Spänningsändringar. 

Överspänningarna överstiger utlösningsvillkoren för alla kabelareor samt alla anläggningsstorlekar, 

men bara med väldigt få procentenheter. En anläggning på 35 kW med grövsta kabeln får 0,04 % för 

hög överspänning och en anläggning på 100 kW och minsta kabelarean får 5,4 % för hög 

överspänning. 

Ställs transformatorn däremot in på 410 V, vilket är vanligt på landsbygden och andra nät som är 

långt ifrån en fördelningsstation, så är det bara en produktion på 100 kW med minsta samt näst 

minsta kabelarean (50 och 95 mm2) som inte klarar av utlösningsvilkoren för de gamla 

reläskyddsinställningarna.  

Skulle skydden vara inställda efter de ändrade utlösningsvilkoren från 2014 så är alla beräkningsfall 

utom 100 kW produktion via minsta kabelarean innanför överspänningsgränsen, även om 

spänningsnivån på transformatorn skulle vara inställd på 420 V istället för 410 V. 

De möjliga alternativen för överspänningsmarginalen på 3 % som inte fick överstigas i 

sammankopplingen på lågspänningssidan av transformatorn togs upp i Tabell 5. För 35 kW 

produktion var alla beräkningsfall inom marginalen, för 52,5 kW fungerade alla utom den minsta 

kabelarean på 50 mm2 och för 100 kW så var bara den grövsta kabelarean på 240 mm2 inom 

acceptansgränserna. 

För att skydda mot överströmmar så dimensionerades möjliga gG-säkringar under rubriken 

Överströmmar för att fungera som överlastskydd och mot kortslutning.  

Om hela produktionsanläggningen ska placeras i slutet av en kabel fungerade alla kabelareor för 

produktion på 35 kW samt 52,5 kW. För en 100 kW-anläggning var det bara det fjärde 

beräkningsfallet med den grövsta kabeln som uppfyllde båda sambanden och därmed gjorde att gG-

säkringen kunde användas som överlastskydd samt kortslutningsskydd. 

Om dubbla kablar ska förläggas i mark, exempelvis om solcellspaneler skulle förläggas på en kabel 

och ett vindkraftverk på en annan, måste belastningsförmågan på kablarna korrigeras vilket de också 

har gjorts i Tabell 10.  

Än en gång fungerar alla beräkningsfall för 35 kW produktion, men för 52,5 kW fungerar bara 

beräkningsfall 2, 3 och 4 och för 100 kW är bara beräkningsfall 4 ett alternativ.  

När det kommer till hur stora kortslutningsströmmar kablarna klarar av innan de blir överhettade så 

fungerar alla kabeldiametrar för korta tillfälliga kortslutningsströmmar såväl vid tvåfasig kortslutning 

som enfasigt jordfel och trefasig kortslutning. Men för långvariga kortslutningsströmmar var det bara 

beräkningsfall 3 och 4 (150 och 240 mm2) som var inom gränsvärdena för alla fel. 
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Med all den indata som tagits fram med dessa beräkningar går det att komma fram till ett antal 

slutsatser: 

Med en transformatorspänning på 410 V och gamla reläskyddsinställningar klarar en anläggning på 

35 kW av spänningsmarginalen på 3 %, löser inte ut överspänningsskydden och skyddas mot överlast 

och kortslutningar med gG-säkring för alla beräkningsfall, såväl ensam kabel som två parallellt 

förlagda kablar, och därmed alla kabeldiameter. Vid 420 V och nya reläskyddsinställningar fås samma 

resultat.  

För en 52,5 kW anläggning, 410 V spänning och gamla reläskyddsinställningar behöver kabelarean 

vara 95 mm2 eller större för att klara säkerhetsföreskrifterna. Detsamma gäller för 420 V och nyare 

överspänningsmarginaler. 

Vid 100 kW produktion var det bara det fjärde beräkningsfallet med en kabelarea på 240 mm2 som 

föll inom säkerhetsmarginalerna för alla alternativ. 

För att skydda kabeln mot överhettning som skapas av korta och långa kortslutningsströmmar 

behöver kabelarean vara 150 eller 240 mm2, detta gäller för all produktion. 

För att kunna avgöra storleken på ett möjligt vindkraftverk så behövde svagheten i 

solkraftproduktionen undersökas. Problemet med solcellsanläggningen var förlagt till vinterhalvåret 

vilket är den tid på året som vinden blåser som hårdast, och då förbrukningen på driftplatsen var 

jämn och låg så behövde ett kompletterande vindkraftverk inte vara stort.  

Beräkningar gjordes på en ungefärlig storlek av 10 kW, och under rubriken Valet av vindturbin i Figur 

19 syns det tydligt hur den förhållandevis lilla turbinen tog hand om produktionsproblemen vintertid 

även kombinerat med den minsta beräknade solcellsanläggningen. Kombinationen ZH10KW-W och 

solkraft klarade precis av det effektbehov som är idag, medan Dalifant och solkraft gav viss marginal 

mellan produktion och förbrukning vilket ger plats för möjlig expansion på driftplatsen.  

För att kunna använda förnyelsebar energi i ö-drift så var energilagring var ett måste. För produktion 

med endast solcellspaneler rekommenderas det att se anläggningen som en frikopplad 

likströmsanläggning och då är rekommendationerna att kunna försörja driftplatsen minst 12 h med 

endast batteridrift. Vid kombinerad produktion från både solcellspaneler och vindkraftverk bör en 

batteribank täcka minst 3 h försörjning för att klara korta avbrott som kombineras med total 

avsaknad av vind eller obefintlig solinstrålning. 

Under rubriken Kombinationen 35 kW solkraft och 10 kW vindkraft med viss energilagring i Tabell 37 

går det enkelt att jämföra de olika utgifterna som blir beroende av vilken eller vilka investeringar som 

implementeras. 

Sett från ett rent investeringsperspektiv så skulle normalt inte någon av produktionsanläggningarna 

anses vara en god investering då de uppvisar minussiffror i sluttotalen, men med den lösning som 

finns tillgänglig för att åtgärda avbrott i nuläget så kommer utgifterna för 25 år uppgå till ett nuvärde 

från cirka 400 000 kronor till drygt 600 000 kronor. Med det i åtanke skulle det billigaste av 

investeringsalternativen i en kombinerad elkraftsanläggning med solkraft och vindkraft ge lägre 

utgifter under investeringstiden med cirka 250 000 gentemot den lägsta förväntade 

reservkraftsutgiften. Den andra lösningen för den typen av anläggning skulle vara nästan 100 000 kr 

billigare än det kortaste intervallet för behovet av reservaggregatet. 
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Det finns också möjlighet att söka finansiellt stöd på upptill 30 % för installationskostnaden av 

solcellspanelerna, vilket skulle ge en än lägre investeringskostnad för solkraftsdelen av anläggningen 

och därmed lägre förlust sett till 25 års livstid. 

Det som också kan anses vara ett ytterligare argument för en kombinerad anläggning med 

förnyelsebar energiproduktion är nya möjligheter till energiförsörjning där det inte finns möjlighet att 

fastställa kundernas elförsörjningsbehov med redundanta system. Produktionsanläggningen kan ge 

en större känsla av säkerhet för de kunder som befinner sig på driftplatsen eftersom elproduktionen 

är förlagd på plats istället för att elen transporteras till området med hänglina och markkabel.  

Genom att visa vad som går att göra i liten skala på en plats är det möjligt att applicera den 

kunskapen på liknande platser som också är långt ut i lokalnät eller av andra orsaker har begränsade 

möjligheter till att återfå elförsörjning vid avbrott. Det kan också öppna upp för tankar om större 

kombinerade produktionsanläggningar med förnyelsebar energi, där solcellspaneler och 

vindkraftverk kan komplettera varandras svagheter samt stärka varandras styrkor. 

Energiproduktion med allt mer effektiva medel samt större mängd förnyelsebar energi är den 

riktning som en befolkning med allt större energibehov och högre miljömedvetenhet kommer att 

behöva, så pilotprojekt och skarpa större projekt av denna typ signalerar såväl framtidstanke som 

medvetenhet om att energiproduktion kommer behöva förändras för att följa med de krav som ställs 

och kommer ställas framöver. 

Sett till den data som tagits fram i denna rapport skulle en kombinerad produktionsanläggning med 

35 kW solcellspaneler samt 11 kW vindkraftverk av typen Dalifant med 3 h reservkraft i form av 

batterier kopplad antingen via en gemensam N1VX-AS-kabel av arean 150–240 mm2 eller på var sin 

parallellt placerad kabel av samma typ och area kunna försörja driftplatsen i ö-drift och ha plats för 

möjlig ökning av effektbehovet. Anläggningen skulle då klara av de kraven som ställs för 

överströmmar, spänningsvariationer och reläskydd samt kunna ge energiförsörjning till driftplatsen 

trots bortkoppling från överliggande nät. 

Kombinationen 35 kW solcellspaneler och vindkraftverket ZH10KW-W skulle också vara möjlig att 

använda, men ger inte plats för ökad energianvändning och anses därmed inte vara förstahandsvalet. 

Fortsatt arbete som kan vara intressant att undersöka för ett projekt som detta är vilken sorts 

uppkoppling mellan produktionsanläggningen och driftplatsens transformator som skulle kunna vara 

lämplig för att kunna växla mellan nätdrift och ö-drift. Även vad en framtida anläggnings 

tillgänglighet skulle ha för värde vore en intressant infallsvinkel för fortsatta studier. 
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