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ABSTRACT  

The downside of using energy from the wind is its fluctuations. The downside of using energy 

from solar panels is that it produces a low amount of energy during the wintertime when the 

demand is at its greatest. When said demand is at its lowest the energy from the solar panels 

is at its peak. To solve this problem and even out the energy production so it coincides with 

the demand a pump hydroelectric powerplant is being used. In this study, an autonomously 

system consisting of these three will power a theoretic village of 50 households in the 

southern part of Sweden. After simulating different scenarios using Excel as the main tool the 

conclusion is that a system like this is only possible if there is a large water reservoir 

stationed at an elevated position. This sets requirements on how the geography looks. The 

study shows that the energy from the solar panels demands a larger reservoir then the energy 

from the windmills. It also shows that that the energy from the solar panels is more 

consistent. The perfect combination is a reservoir of at least 2,6 million m3, a windmill with a 

blade length of 20 meters and solar panels covering an area of 3925 m2. This combination 

needs a total pump flow of 4000 m3/h. The total efficiency of this system is 45 %. If the pump 

flow is decreased to 800 m3/h the efficiency will only decrease approximately one percent, 

however the solar panel area must then increase with approximately 600 m2. So whether this 

is a viable idea depends on the cost of the pump versus the cost of the solar panels. 

Keywords: Wind power plant, Solar cell, Solar panel, Hydroelectric power plant, Pump 

Hydroelectric power plant, Pump, Simulation, Optimization, Energy use 
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SAMMANFATTNING  

Nackdelen med vindkraftverk är dess fluktuationer, det vill säga att det kan blåsa väldigt 

mycket endera dagen och inget alls andra dagar. Nackdelen med att använda energi från 

solpaneler är att dom producerar en låg mängd energi under vintern när efterfrågan är som 

störst. När förbrukningen är som lägst under sommaren är energiproduktionen från 

solpaneler som högst. För att lösa detta problem och jämna ut energiproduktionen så att den 

sammanfaller med efterfrågan används ett pumpvattenkraftverk. I den här studien 

undersöks möjligheten att bygga ett autonomt system bestående av dessa tre energikällor. 

Detta skall kunna driva en fiktiv by bestående av 50 hushåll i södra delen av Sverige. Efter att 

ha simulerat olika scenarier med hjälp av Excel som huvudverktyg är slutsatsen att ett sådant 

system endast är möjligt då det finns tillgång till en stor vattenreservoar och att denna är 

stationerad i ett förhöjt läge. Detta ställer höga krav på hur geografin ser ut. Studien visar att 

energin från solpaneler kräver en mycket större vattenreservoar än energin från 

vindkraftverket. Studien visar också att energi från solpaneler är mer konsekvent än den från 

vindkraftverket. Lasten följer en nästan helt motsatt bana som solenergin, detta innebär att 

ju större solpanelsarea som väljs desto mer energi måste lagras och således krävs det en 

större reservoar. Samma gäller åt andra hållet, ju större vindkraftverk som väljs desto mindre 

solpanelsarea krävs det och storlekskravet på reservoaren minskar. Den optimala 

kombinationen är en övre reservoar på minst 2,6 miljoner m3, ett vindkraftverk med en 

bladlängd på 20 meter och solpaneler som täcker ett område på 3925 m2. Det ideala 

pumpflödet för denna kombination är ett flöde som täcker hela överskottet hela tiden detta är 

ett totalt pumpflöde på 4000 m3/h. Den totala effektiviteten i detta system är 45 %. Om 

pumpflödet minskar till 800 m3/h minskar effektiviteten endast drygt en procent. Detta 

innebär dock att arean på solpanelsområdet måste öka med ca 600 m2. Huruvida detta är en 

god idé beror på kostnaden på solpaneler jämfört merkostnaden för en större pump. 

Nyckelord: Vindkraftverk, Solcell, Solpanel, Vattenkraftverk, Pumpvattenkraftverk, Pump, 

Simulering, Optimering, Energianvändning  
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1 INLEDNING 

Projektet består i att skapa en konstant och miljövänlig energikälla till en fiktiv by uppbyggt 

på en verklig plats. I strävan att bli mer miljömedvetna har under de senaste hundra åren 

mer och mer miljövänliga energiformer uppstått. Till exempel kan idag energi omvandlas till 

elektricitet genom att ta tillvara på solens eller vindens energi. Intentionen är att använda 

dessa två energikällor till den fiktiva byn. Dom har dock sina brister, och en av dessa är dess 

energifluktuation över tid. Samma gäller såklart även energiförbrukningen som även denna 

ändras över tid. Detta är ett problem som kan ses i områden där det inte finns ett väl 

utvecklat elnät. För att lösa detta dilemma behöves det något sätt att lagra energin för att på 

så sätt jämna ut fluktuationerna. Detta kan lösas på flera olika sätt, men i detta 

examensarbete så används ett pumpkraftverk. Syftet med denna fiktiva studie är att 

undersöka huruvida det är möjligt att i Sverige bygga ett dylikt system och att undersöka 

vilka förutsättningar som krävs för detta. Detta leder till följande frågeställningar: Om 

möjligheten finns går det då att applicera tekniken i ett verkligt scenario? Hur hög 

verkningsgrad kommer systemet att ha och vilka förutsättningar krävs? För att undersöka 

detta har en verklig plats valts där femtio hushåll skall placeras, då projektet är fiktivt har 

platsen valts endast för att relevant mätdata skall kunna samlas. Detta innebär att ingen 

hänsyn har tagits till befintliga byggnader eller markförhållanden i området. Hushållen 

förväntas alla ha samma energiförbrukning och energifördelning baserat på en genomsnittlig 

villa i närområdet. 

1.1 Bakgrund 

Ett stort problem med solenergi är att solen lyser som starkast mitt på dagen, vid den tiden 

tenderar förbrukningen vara relativt låg. Senare på eftermiddagen och kvällen när 

arbetsdagen är slut och människor kommer hem så ökar energiförbrukningen igen. Detta 

sker medan solen börjar gå ner och således minskar energin från solpanelerna. Man har idag 

löst detta genom att låta abonnenterna sälja tillbaka elen till energibolagen och skicka in elen 

tillbaka ut på nätet. Sedan köper abonnenten el när produktionen från solpanelerna 

understiger förbrukningen, dvs man använder elnätet för att lagra överskottsenergin. 

Ett liknande problem gäller om man tittar på vindkraft, då man aldrig med säkerhet kan veta 

när eller hur mycket det kommer att blåsa. Det kan blåsa mycket när förbrukningen är låg 

och vise versa. Man använder delvis elnätet som en ackumulator på samma sätt som med 

solenergin, eller så flöjar man bladen dvs. man vrider dom så att vindfången minskar, detta 

för att vindkraftverket ska producera mindre el. Detta sker då efterfrågan är låg för att inte 

överbelasta elnätet. Detta innebär att vindkraftverken har möjlighet att producera el men 

väljer att inte göra det eftersom dom inte har någonstans att lagra energin. Det ideala 

scenariot är då produktionen och efterfrågan överensstämmer. Om för mycket el produceras 
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pressas priserna och vi blir tvungna att exportera el, då elproduktionen understiger 

efterfrågan så ökar priserna. En lösning på detta skulle vara någon form av storskalig 

energilagring. 

Ett vanligt vattenkraftverk lagrar energi i form av lägesenergi, tillgången fylls kontinuerligt 

på vid regn, smältvatten och vårfloder. Vattenkraftverk kan snabbt sättas på och stängas av 

och flödet genom turbinen kan regleras så att variationer i elproduktionen ifrån sol och vind 

kan utjämnas. Men i ett vanligt vattenkraftverk kan man inte spara energin ifrån 

utomstående system. 

Ett pumpkraftverk är ett vattenkraftverk som har möjlighet att pumpa upp vatten från en 

lägre reservoar till en som är högre belägen. Då elförbrukningen är låg eller elproduktionen 

hög så kommer elpriset att sjunka som en direkt följd av detta. Vid dessa tillfällen pumpas 

vatten upp ifrån den lägre till den övre reservoaren, och då elförbrukningen är hög och/eller 

tillgången låg och således spotpriset på el högt används verket som ett vanligt 

vattenkraftverk. Man kan dra paralleller till ett gigantiskt uppladdningsbart batteri. Det finns 

idag fyra stycken pumpkraftverk i Sverige, varav tre av dom är aktiva. Av dom aktiva verken 

används två regelbundet. Av dom aktiva verken ligger samtliga i Värmland (Nordling, 

Englund, Hembjer & Mannberg, 2015). 

Man skulle nu kunna tänka sig att det vore lämpligt att låta vindkraftverken gå hela tiden och 

lagra överskottsenergin i pumpkraftverken. Men om överskottet sker då spotpriset är högt så 

kommer pumpkraftverken gå med förlust. Ytterligare en aspekt att ta i beaktande är att ju 

längre man flyttar elektricitet, desto mer förluster blir det. Om man har ett vindkraftverk i 

Skåne och vill använda sig av ett pumpkraftverk för att lagra sin energi måste elen förflytta 

sig i mer än 100 mil kabel för att komma dit och tillbaka. Detta innebär en hel del förluster. 

Man väljer då istället att inte ta tillvara på energin. 

Det finns tillfällen då det är lämpligt att ta tillvara på den energin som annars går till spillo. 

Detta kommer diskuteras mer detaljerat i kapitel 3.2. Ett gott exempel på detta är vid ställen 

som ligger väldigt avlägset, där det allmänna elnätet inte når så som öar och avlägsna 

bergsbyar. Detta har gjorts både i Hong Kong (Ma, Yang, Lu & Peng, 2013) och Grekland 

(Manolakos, Papadakis, Papantonis & Kyritsis, 2003). 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att skapa förståelse för hur systemet fungerar och undersöka 

huruvida det är praktiskt möjligt att bygga ett sådant system i Sverige. Undersöka vilka 

förutsättningar som krävs för att göra detta till en realitet. Att diskutera huruvida detta kan 

appliceras i verkligheten. Undersöka hur systemet behöver ändras för att fungera och 

slutligen att undersöka hur systemet kan optimeras på bästa sätt och därefter se hur systemet 

kommer se ut efter optimering. 
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1.3 Frågeställningar 

• Om systemet fungerar går det då att applicera tekniken i ett verkligt scenario?  

• Hur hög verkningsgrad kommer systemet att ha?  

• Vilken storlek ska vardera energikällan vara, dvs hur många kvadratmeter solpaneler? 

Storlek på vindkraftverk och hur stor måste den övre och undre vattenreservoaren 

vara?  

• Vilka förutsättningar krävs?  

• Hur kommer energifördelningen se ut i det färdiga systemet? 

 

1.4 Avgränsningar 

Platsen för den fiktiva byn har valts endast för att relevant mätdata skall kunna samlas. Detta 

innebär att ingen hänsyn har tagits till befintliga byggnader eller markförhållanden i 

området. Alla dom olika femtio hushållen förväntas ha samma energiförbrukning och 

energifördelning över året. Förbrukningen baseras på en genomsnittlig villa i närområdet 

samt data från energimyndigheten. Energifördelning över året baseras på hur 

fjärrvärmefördelningen ser ut i området under ett normalår, ingen hänsyn kommer tas till 

övrig elanvändning gällande fördelningen. Ett lämpligt vindkraftverk kommer att väljas, 

jämförelser mellan andra alternativ kommer inte göras. Alla data gällande energi från 

solceller kommer att tas ifrån en solitär källa. 

2 METOD 

Först väljs en lämplig plats, denna väljs med hjälp av satellitbild genom Google Maps. Då 

projektet är fiktivt väljs området utifrån två saker. Det första är att området ska vara 

geografiskt nära Skene i södra Sverige. Detta för att underlätta datainsamling och det andra 

är förutsättningar att placera ett vindkraftverk. Med detta i åtanke väljs ett öppet område 

med så lite omkringliggande skog som möjligt. Data angående energiförbrukningen tas ifrån 

studier sammanställt av Energimyndigheten. Energifördelningen över året tas fram med 

hjälp av data insamlat från två stycken närliggande energiverk. Energin som kan tillvaratas 

ur vinden räknas ut matematiskt med hjälp av data från vindkartering gjord på uppdrag av 

Energimyndigheten. Energin som kan tas tillvara ifrån solen beräknas med hjälp av PVGIS, 

ett onlineverktyg för beräkningar av solenergi. All data samlas i ett Exceldokument där 

simulering och optimering görs. 
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Figur 1 Geografisk plats. Satellitbild från Google Maps (u.å) Copyright Google.com använd med 
tillstånd 

2.1 Energiförbrukning 

Energianvändningen i ett hus kan delas in i tre huvudgrupper, dessa är uppvärmning, 

varmvatten och hushållsel där den största posten är uppvärmningen. Det är många saker 

som påverkar energianvändningen, några av dessa är hur gammal byggnaden är, på vilket 

sätt den värms upp och hur varmt det har varit under året. För att få fram ett lämpligt 

medelvärde, så används i denna rapport statistik ifrån Energimyndigheten (2015), se Fel! 

Hittar inte referenskälla.. Det är viktigt att komma ihåg att denna statistik gäller hela 

Sverige. Då temperaturen spelar en betydande roll och då det är varmare i södra Sverige än i 

norra så skulle ett rimligt antagande vara att energianvändningen i södra Sverige är något 

lägre än den genomsnittliga användningen, detta är inte något som tagits hänsyn till i detta 

examensarbete.  

Tabell 1 Genomsnittlig energianvändning i småhus 2006 - 2015 [MWh/hus] 

Genomsnittlig energianvändning i småhus år 2006 - 2015, [MWh/hus] exklusive hushållsel   

Genomsnittlig energianvändning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Per småhus 18,9 18,0 18,0 18,7 18,6 17,3 16,8 16,7 15,9 16,0 

Medelvärde 2006-2015 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

 

Då uppvärmningen är den absolut största delen av energianvändningen så är det ett logiskt 

antagande att temperaturen till stor del styr energianvändningen. Då temperaturen är något 

som ändras från år till år tas ett medelvärde ut över de åren som tabellen sträcker sig över. 
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Det vill säga åren mellan 2006 och 2015. Diagrammet nedan (Figur 2) visar hur 

energianvändningen skiljer sig över åren med medelvärdet i orange. 

  

Figur 2 Diagram över genomsnittlig energianvändning, data från Energimyndigheten (2015).  

Detta ger ett medelvärde på ca 17,5 MWh/hus och år. 

Energimyndigheten (2015) poängterar följande angående jämförelser mellan åren: 

Genomgående i rapporten är den faktiska energianvändningen som har redovisats, om 

inget annat anges. För att kunna jämföra energianvändning för uppvärmning mellan 

olika år bör uppgifterna egentligen temperaturkorrigeras4 . Detta innebär att man 

justerar användningen med avseende på hur varmt eller kallt året varit. Ingen hänsyn 

har dock tagits till variationer i utomhustemperaturen och dess påverkan på 

energianvändningen i föreliggande rapport. Vid jämförelser av energianvändningen 

mellan åren bör man därför ha i minnet att år 2014 var det varmaste året på länge. 

2013 var i sin tur kallare år än år 2011 men varmare än år 2010 och 2012, och så 

vidare. Detta påverkar resultatet. (s. 12) 

Statistiken är som nämnts utan hushållsel. I samma rapport hävdar Energimyndigheten 

(2015) också att: 

Användningen av hushållsel i småhus har ökat med 56 procent sedan år 1970, från 3 

800 kWh till 5 900 kWh per småhus. En del av denna ökning antas dock härröra från 

en ökad användning av el för drift av olika funktioner i småhusen, som 

cirkulationspump, ventilation och golvvärme (s.7) 

Därför sätts hushållselen till 5,9 MWh/hus. Detta kommer att ge en total energiförbrukning 

på 23,4 MWh/år och hus. 

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M
W

h
/h

u
s

Genonsnittlig energianvändning i småhus
Exlusive hushållsel

Per småhus Medel



6 

2.2 Energifördelning 

Nästa del är att undersöka hur förbrukningen ändras över ett år. Man kan intuitivt tänka sig 

att då uppvärmningen är det som påverkar energiförbrukningen mest så borde 

förbrukningen öka då temperaturen går ner. Här har två närliggande företag kontaktats, 

dessa är Borås Energi (A Carlsson, mail kommunikation, 2017-09-18) och Göteborg Energi 

(Kundhandläggare J Johansson, mail kommunikation, 2017-09-20), som har skickat över 

statistik över hur den genomsnittliga energianvändningen ser ut över året 2016 i respektive 

område, Borås Energi skickade statistik över hur deras fjärrvärmeproduktion ser ut fördelat 

över året och Göteborg Energi över hur elanvändningen i en villa i deras nätområde är 

fördelat över året. Grafen nedan visar hur vardera fördelningen ser ut med ett medelvärde. 

 

Figur 3 Diagram över genomsnittlig energianvändning under året 2016 

 

Till detta projekt används medelvärdet av dessa då den geografiska platsen som valts för 

projektet är beläget ungefär lika långt ifrån bägge städerna. Två antagande som kommer att 

göras är att den totala energianvändningen kommer följa samma kurva som medelvärdet. 

Det andra antagandet är att den procentuella energianvändningen per månad kommer vara 

densamma under alla dagar på månaden. Det senare antagandet är felaktigt men kommer 

inte att påverka slutresultaten nämnvärt det kommer dock att möjliggöra daglig statistik om 

så behövs för beräkningar. 

2.3 Vindkraft 

För att beräkna storleken på vindkraftverket görs först en beräkning över hur mycket energi 

det finns i vinden. Detta görs genom att först ta fram data över medelvindshastigheten på 

olika höjder i området, denna data fås genom Windmap (u.å), en websida där information 

om vindhastigheter på olika höjder tillhandahålls av bland annat energimyndigheten. Efter 

detta beräknas en skalfaktor som används i en Weibullfördelning. En Weibullfördelning är en 
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matematisk uppskattning över hur stor sannolikhet det är att det kommer blåsa en viss 

vindhastighet på en viss plats. Mer om hur skalfaktorn beräknas samt mer detaljer om 

Weibullfördelning presenteras under rubriken Vindkraft nedan. Detta förs in i ett 

Exceldokument och tillsammans med Weibullfördelningen används en slumpgenerator som 

slumpar ett tal, detta för att simulera vindens osäkerhet. För att säkerställa att de slumpade 

talen i kombination med Weibullfördelningen ger ett rimligt resultat simuleras detta 15 

gånger, sammanställs och jämförs med den teoretiska Weibullfördelningen. All data är knytet 

till variabler som kan ändras, så som bladlängd och verkningsgrad. Med hjälp av 

verkningsgraden kan man sedan räkna ut hur mycket el som kommer att produceras per 

kvadratmeter vind. Detta betyder att när bladlängden justeras så justeras även den totala 

energin som produceras. På detta sett kan storleken på vindkraftverket ändras tills önskad 

energimängd fås ut. 

2.4 Solpanel 

Solinstrålningen under ett normalår tas fram med hjälp av PVGIS (2017). Eftersom 

solinstrålningen har ett linjärt samband med arean och verkningsgraden kan energin per 

kvadratmeter räknas ut. Detta förs in i Exceldokumentet och på samma sätt hos 

vindkraftverket sätts storleken separat så att när storleken justeras så justeras även den 

totala elproduktionen. 

2.5 Övrigt 

Med hjälp av den insamlade datan går det att se i Exceldokumentet differensen mellan 

efterfrågan och tillgången dag för dag. En uppfordringshöjd bestäms, denna baseras på 

höjden av ett genomsnittligt vattentorn. Därefter beräknas pumpens effekt delat med dess 

flöde. På så sätt är ekvationen inte beroende av flödet. Denna ekvation multipliceras med 

energin då det är energiöverskott för att beräkna hur mycket vatten som pumpas upp i 

vattenreservoaren. Då det är ett underskott startar vattenkraftverket och vattnet töms ner i 

en lägre reservoar. Verktyget problemlösaren i Excel används för att optimera arean på 

solpanelerna respektive vindkraftverkets bladlängd. Pumparnas flöde beräknas därefter 

baserat på det maximala energiöverskottet. 

3 LITTERATURSTUDIE  

Litteraturstudien börjar med att belysa olika former av energilagring med dess fördelar och 

nackdelar. Den fortsätter med tidigare studier som gjorts så samma system och även på 
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liknande system. Den avslutas med en studie i vindkraft där viktiga saker som bör tänkas på 

tas upp. 

3.1 Energilagring 

Projektet består av ett autonomt system med vind och solkraft, samt någon form av 

energilagring. Detta är ett ämne som det har forskats en del på, då det finns ett behov. 

Jernkontoret (u.d.) är den svenska stålindustrins branschorganisation, dom har 

sammanställt en energihandbok där bland annat energilagring tas upp. Det som är av 

intresse för denna studie är en jämförelse mellan olika lagringmetoder där pumpkraftverk 

finns med. Tabellen visar olika energilagringsmetoder uppdelat på en del olika poster, det 

som är intressant för denna studie är Märkeffekten där pumpkraftverk och komprimerad luft 

har en hög märkeffekt, svarstiden och lagringstiden är också relevant då det kan behövas 

lagras en längre period och för att det inte ska bli temporära strömavbrott så är svarstiden 

viktig. Nedanstående Tabell 2 visar några alternativ. Dom alternativen som är värda att titta 

närmare på i detta projekt är pumpkraftverket, komprimerad luft och bränsleceller. Då 

alternativet komprimerad luft har en längre svarstid så ser pumpkraftverk bättre ut, men 

komprimerad luft kan ändock vara ett alternativ. Bränslecellernas lagringstid är för låg för 

detta projekt. En annan viktig sak som kan avläsas är storleken, den kan inte användas rakt 

av men den kan ge en god fingervisning om ungefär hur stort pumpverket kommer bli. 

Tabell 2 Tabell över olika energilagringsmetodet. Sammanställd med data från Jernkontoret (u.å.).  

Energilagringsmetod Märkeffekt 
[MW] 

Lagrings-
tid 

Svars-
tid 

Energi-
densitet 
[Wh/kg] 

Verknings-
grad [%] 

Energi-
kostnad 
[€/kWh] 

Storlek 
yta 
[m2/kWh] 

Pumpvattenkraftverk 100-5000 1-24h+ s-min 0,5-1,5 65-85 60-150 21,5 

Blybaserade batterier 0,001-50 s-3h - 30-50 60-95 50-300 6,7 

Litiumbaserade 
batterier 

0,001-0,1 min-h - 75-250 85-100 200-
1800 

- 

Flödesbatterier Vanadin 
Redoxbatterier 

0,03-7 s-10h ms 75 85 100-
1000 

- 

Flödesbatterier Zink 
Bromidbatterier 

0,05-2 s-10h ms 60-80 70-75 100-700 2,7 

Natriumsvavelbatterier 0,5-50 s-h - 150-240 85-90 200-900 2,2 

Svänghjul 0,002-20 15s-
15min 

s-min 5-130 85-95 1000-
3500 

71 

Tryckluftsteknik 100-300 1-24h+ 5-
15min 

30-60 42-54 10-120 11,8 

Vätgas och bränsleceller 0,001-50 s-24h+ min 80-104 20-50 01-150 3,2 - 6,5 

Superkondensatorer 0,01-1 ms-1h ms 0,1-15 85-98 300-
4000 

49,5 

Supraledande 
magnetiska energilager 

0,001-10 ms-5min ms 0,5-5 95 700-
7000 

3012,4 
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Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) (2015) som är en fristående akademi med 

uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper har sammanställt en rapport om 

energilagring där olika tekniker jämförs, dom börjar med att poängtera det viktiga med att 

energibalansen hålls. Det vill säga att elproduktion och elbehov måste matchas i varje 

sekund. Dom olika lagringsteknikerna är uppdelade i mekaniska, elektriska, elektrokemiska 

och kemiska. Ett pumpkraftverk fungerar genom att vatten på en låg lägesenergi pumpas upp 

till en högre nivå, denna energi kan sedan användas när det finns behov. IVA (2015) hävdar 

att pumpkraftverk är en mogen och etablerad teknik väl anpassad för storskaliga 

applikationer men är ännu inte implementerad i småskaliga lösningar. Det finns en del 

miljömässiga saker som måste tas hänsyn till då anläggningarna kan ha en stor inverkan på 

landskapet, denna aspekt kommer inte tas hänsyn till i detta projekt annat än i 

diskussionsskedet dock. 

Nedanstående tabell visar data för pumpkraftverk samt lagring av komprimerad tryckluft, 

detta för att lättare kunna jämföra de olika teknikerna. Komprimerat tryckluftssystem, 

Compressed Air Energy Storage (CAES), fungerar så att luft komprimeras med hjälp av en 

kompressor. Den komprimerade luften lagras sedan i någon form av reservoar som antingen 

ligger i grottor eller i rörledningar ovan jord. Vid tillfällen då efterfrågan är högre än 

tillgången hettas luften upp och expanderas genom en turbin och producerar på så sätt 

elektricitet. En nackdel med detta system är att stora mängder värme avgår under 

kompressionen och används inte i dagens läge, detta ger CAES en låg verkningsgrad. 

Tabell 3 Jämförelse mellan pumpvattenkraftverk och tryckluftsteknik. Sammanställd med data från 
(Anna Nordling, 2015). 

 
Pumpvattenkraftverk Tryckluftsteknik 

Används för Effekt- och energitoppar, 
minutreserv 

Effekt- och energitoppar, minutreserv 

Användningstid 1 till 24 timmar 1 till 24 timmar 

Kapacitet Upp till 5000 MW beroende på 
storlek och höjddifferens 

Beroende på lagringsstorlek 

Energidensitet 0,35-1,12 kWh/m3 0,5-0,8 kWh/m3 (60 bar, energidensiteten beror på 
trycket) 

Verkningsgrad 65-85 % Vanlig tryckluftsteknik: 42-54 %                            
Avancerad adiabatisk tryckluftsteknik: upp till 70% 

Förluster 0-0,5 % per dygn 0-10 % per dygn 

Start-upp tid Sekunder till minuter Minuter                                                                               
Efter 3 minuter är 50 % av kapaciteten tillgänglig        
Efter 10-14 minuter är 100 % av kapaciteten tillgänglig 

Livslängd 50-100 år 25-40 år 

Produktionsfas Kommersiellt tillgänglig Vanlig tryckluftsteknik: kommersiellt tillgänglig 
Avancerad adiabatisk tryckluftsteknik: utvecklingsfas 

Investeringskostnad 4500-32400 SEK/kW (beroende 
på lokalisering) 

6000 (vanligt CAES) - 9600 (AA-CAES) SEK/kW 

Geografiska krav Höjddifferens Nära en salt dom, tomt gasfält eller akvifer 

 

Man kan se i tabellerna att uppstartstiden för CAES är högre än hos pumpkraftverket, detta 

kan innebära problem. Ett annat problem som kan uppstå är att då det har förluster på upp 
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till 10 % per dygn så kan lagring bli svår under en längre tid. Båda systemen ställer 

geografiska krav, huruvida dessa kan överbryggas är ännu oklart, detta kommer vid behov att 

undersökas närmare. 

En annan teknik som behandlas i rapporten är något som kallas för bränsleceller. Dessa 

används för långvarig lagring och balansering i elnätet. Det är ett system där el används för 

att producera vätgas, denna teknik ställer inga speciella geografiska krav, däremot 

specificeras användningstiden till: sekunder till månader, vilket gör att detta system inte är 

av intresse. Till projektet är pumpkraftverk det bästa med CAES som alternativ om det visar 

sig att det inte fungerar av geografiska skäl. (IVA, 2015) 

3.2 Tidigare studier med pumpkraftverk  

Tao et al. (2013) skriver i sin rapport om ett av de större problem som kan uppstå om man 

använder endast solkraft eller vindkraft, vilket är detsamma som belysts tidigare i denna 

rapport. Detta är att systemen inte kan användas till fullo utan att ha en separat 

energilagringskälla. Tao et al. (2013) beskriver i sin rapport ett system bestående av en hög 

andel solenergi, en del vindenergi och ett pumpvattenkraftverk som energilagringskälla. Dom 

har ett system där dubbla vattenrör används i pumpkraftverket, detta förklarar han är för att 

processerna att producera el och ladda den övre reservoaren ska kunna ske simultant. Detta 

gör att det är lättare att stabilisera spänningen och frekvensen. En matematisk modell tas 

fram i projektet och används senare för att bygga upp systemet på en ö i Hongkong med en 

befolkning på ca 100 personer. Slutsatsen som Tao et al. (2013) kom fram till är att systemet 

fungerar. Men det är värt att ta i beaktande skillnaderna mellan Tao et al. (2013) projekt och 

projektet i detta examensarbete. Ett exempel är att Hongkong har fler soltimmar än Sverige, 

och energifördelningen är relativt jämn över året vilket kan ses i nedanstående bild som visar 

fördelningen av Solkraft, vindkraft och last. 
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Figur 4 Fördelning av energi från sol, vind och last för ett autonomt system med 
pumpvattenkraftverk beläget på en ö i Hongkong fördelat per månad. Blå stapel står för vindenergi, 
gul för solenergi och linjen för lasten och effekt på y-axeln. Använd med tillstånd (Tao Ma, 2013) 

En annan sak som skiljer Tao et al. (2013) system med systemet i detta examensarbete är att 

det på ön i Hongkong finns tillgång till en stor naturlig vattenreservoar på över 5000 m3 

beläget på en höjd. Dom har således inte samma geografiska svårigheter. Tao et al. (2013) 

visar i sin rapport att med en befintlig vattenreservoar beläget på en höjd, många soltimmar 

och goda vindförhållanden så är detta ett bra system. Med bakgrund av detta undersöktes 

system med mindre vattenreservoarer. 

I en studie gjord av De Oliveira e Silva och Hendrick (2016) undersöks det om det går att 

använda mindre pumpkraftverk i byggnader, dessa har en storlek på upp till 100m3. Studien 

visar att systemet är ekonomiskt lönsamt för större skalor men inte för mindre anläggningar. 

Detta i första hand för att dom initiala kostnaderna är höga och den totala verkningsgraden 

blir låg. 

Manolakos (2003) implementerade ett liknande system som det som skall användas i detta 

examensarbete. Detta byggdes i Grekland på ön Donoussa, detta system består av två 

vattenreservoarer på vardera 150 m3 med tillhörande pump och turbin. Till skillnad från det 

ovannämnda systemet i Hongkong är pumpen och turbinen integrerade i detta system. 

Endast solpaneler används och till systemet finns också en batteribank som kan ta 

topplasten. Slutsatsen är att systemet är funktionellt så länge det inte inträffar många 

molniga dagar i sträck som under vintern, detta skulle ev. kunna avhjälpas med större 

reservoarer. Fördelarna med detta system är att konstruktionen är enkel och 

underhållskostnaden låg, inga standby-förluster och i detta fall används det pumpade vattnet 

både för bevattning och hushållsvattentillgång, systemet är miljövänligt. Nackdelarna är att 

installationskostnaden är hög jämfört med batterier. I småskaliga applikationer som denna 

blir den totala verkningsgraden låg, mycket lägre än vid större skalor. 
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3.3 Vindkraftverk 

För att undersöka förutsättningarna för vindkraftverket används en studie gjord av Tyrberg 

(2010) i uppdrag av Energikontor Sydost som guide. Tyrberg går igenom i sin rapport vad 

som är bra att tänka på vid val av placering så som att det är bra att välja en höjd om så är 

möjligt. Råhetsklassen som beskriver ojämnheten hos ett landskap, är också en viktig sak satt 

ta i beaktande vid placeringen, och Tyrberg säger att det är viktigt att välja ett högt torn om 

råhetsklassen är hög. Vidare hävdar han att den bästa metoden att få fram tillförlitliga data är 

att mäta på aktuell navhöjd, men då detta inte kommer att göras tas vindkarteringen ifrån 

Windmap (u.d) som hämtar information från Weathertech på uppdrag av 

Energimyndigheten. 

4 PROJEKTET 

Projektet består av en fiktiv by bestående av femtio hushåll, byn som är belägen i Marks 

kommun i södra delen av Sverige bestämmer sig för att bli en självständig stat. Men en av 

konsekvenserna med att bli självständig är att sagda by blir frånkopplad från det allmänna 

elnätet och behöver således bli självförsörjande på energi. För att lösa detta vill dom sätta 

upp vindkraftverk och solpaneler, och för att utjämna tillgången med efterfrågan byggs ett 

pumpkraftverk bestående av vattentorn med tillhörande damm utrustat med pump och 

turbin, tornet kommer eventuellt utrustas med en dieselpump som kan användas vid 

extremfall. 

4.1 Energianvändning 

Med statistik från energimyndigheten över energianvändningen för småhus i Sverige (se 

Tabell 1 Genomsnittlig energianvändning i småhus 2006 - 2015 [MWh/hus] under rubriken 

Energiförbrukning), beräknades ett medelvärde över åren 2006 - 2015. Detta medelvärde 

multiplicerades med antalet hushåll i projektet dvs. 50 st. Detta är den totala lasten under 

året, och innefattar värme, varmvatten och hushållsel för samtliga hushåll. Tabell 4 visar den 

genomsnittliga energianvändningen över åren 2006–2015  

Tabell 4 Den totala genomsnittliga energianvändningen som kommer användas i projektet under ett 
år 

Genomsnittlig energianvändning  17 486 [kWh/småhus, år] 

Antal hushåll 50 st 

Total genomsnittlig energianvändning  874 320 [kWh/alla hushåll, år] 
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Energifördelningen över året tas fram med hjälp av information ifrån Borås Energi och 

Göteborg Energi. Informationen från Borås Energi bestod av den procentuella 

energifördelningen per månad. Denna information är det dom använder som standard för 

nya fjärrvärmekunder. Informationen från Göteborg Energi bestod av ett Exceldokument 

med information om elförbrukningen i en villa i deras nätområde uppdelat på månader, 

dagar och timmar. Villans totalförbrukning divideras med den månatliga fördelningen för att 

få fram den procentuella fördelningen över året. Dessa två städer ligger ungefär 4 mil åt 

vardera håll från projektets geografiska plats, därför används ett medelvärde av dessa två för 

beräkningarna. I figur 6 kan den procentuella energifördelningen från Göteborg Energi, 

Borås Energi samt dess medelvärde ses. 

 

Figur 5 Energifördelning över året 2016 från Göteborg Energi och Borås Energi samt dess 
medelvärde 

Energianvändningen multipliceras med den genomsnittliga energifördelningen och detta 

delas med antalet dagar i månaden enligt följande formel: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔/𝑑𝑎𝑔 =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑖 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛
 

Ekvation 1 Energianvändning per dag 

Detta läggs in i tabell för alla dagar på året. 

4.2 Vindkraft 

Det går aldrig med säkerhet att veta hur mycket det kommer att blåsa en dag, men det går att 

räkna ut hur stor sannolikheten är att det kommer att blåsa en viss hastighet. Denna 

sannolikhet beräknas med hjälp av en funktion som kallas för Weibullfördelning. Denna 

frekvensfunktion beräknas med Ekvation 2 Weibullfördelning. 
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Ekvation 2 Weibullfördelning (Lindahl, 2009) 

I denna ekvation är k formfaktorn och c skalfaktorn, storleken på dessa beslutar hur 

fördelningen ser ut. Formfaktorn har normalt värden på ca. 2 och är relativt konstant jämfört 

med skalfaktorn vars värde normal ligger på mellan 6–8. I detta projekt används en 

formfaktor på 2 och skalfaktorn räknas ut med formel enligt (Lindahl, 2009) 

𝑐 =
2 ∗ 𝑣𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙
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=
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√𝜋
2

=
2 ∗ 𝑣𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙

√𝜋
          [𝑚/𝑠] 

Ekvation 3 Skalfaktor 

Medelhastigheten i ekvationen kommer ifrån Windmap, där skrivs longitud och latitud in för 

den valda platsen och information från Energimyndigheten om medelvindhastigheten på 

olika höjder kan avläsas. I denna studien väljs en navhöjd på 80 m  (Windmap, 2017). 

Weibullfördelningen multipliceras med antalet timmar på ett år och ger då upphov till Figur 

6 nedan. 

 

Figur 6 Weibullfördelning över området 

I figuren går det se att det är högst sannolikhet att det kommer blåsa 4 m/s, och att detta 

sannolikt kommer att ske ungefär 1200 timmar på ett år. Det går aldrig att veta med säkerhet 

hur mycket eller när det kommer att blåsa, bara sannolikheten vilket har nämnts ovan. 

Vindhastigheten sorteras efter deras sannolikhet. Antalet timmar per år det kommer att blåsa 

en viss hastighet multipliceras med det totala antalet timmar på ett år för att beräkna hur stor 

chans det är att det blåser just den hastigheten. För att förtydliga, enligt Weibullfördelningen 

så blåser det 4 m/s under 1253 timmar på ett år. Ett år består av 8760 timmar. Om 1253 delas 

med 8760 blir svaret 14 %, dvs att det är 14 % sannolikhet att det kommer blåsa 4 m/s. Om 

ett tal slumpas mellan 0 och 100 så är det 14 % sannolikhet att detta talet kommer att vara 

mellan 100 och 86. Sannolikheten att det kommer blåsa 5 m/s är 14 % dvs om ett tal slumpas 
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mellan 0 och 100 så är sannolikheten 14 % att talet hamnar i intervallet 86 och 72. Denna 

procedur upprepas för att vindhastigheter och för att öka noggrannheten så multipliceras 

procenthalten med 1 000 och ett tal mellan 0 och 100 000 slumpas. Detta gör upphov till 

Figur 7. 

 

Figur 7 Weibullfördelningen sorterad efter dess sannolikhet 

Som nämnts ovan så slumpas ett tal i intervallet 0 till 100 000. Detta görs 365 gånger, dvs en 

gång för varje dag på året. Om till exempel talet 95 000 slumpas fram den 17 juni så går det 

att följa y-axeln i Figur 7 och se att om ett tal slumpas i intervallet mellan ca. 86 000 och 

100 000 så avläses på x-axeln 4 m/s det vill säga, att då tilldelas den dagen en 

medelvindhastighet på 4 m/s osv.  

Vindmätningar görs över en längre tid, gärna flera år, för att få fram en korrekt bild över 

vindläget. För att simulera detta upprepades simuleringen med slumpade tal 15 gånger för att 

simulera 15 år. Denna Weibullfördelning jämförs sedan med den tidigare för att undersöka 

riktigheten i simuleringen. Figur 8 nedan visar hur simuleringen över 15 år ser ut med 

medelvärdet i gult. 
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Figur 8 Simulering med slumpgenerator över 15 år för att jämföras med Weibullfördelning 

Med en medelvindhastighet uträknad för varje dag beräknas hur mycket energi som finns i 

vinden. Den potentiella energin i vinden för varje dag beräknas med ekvation 4. 

𝐸𝑣𝑖𝑛𝑑 = 24 ∗
1

2
∗ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝑣3 ∗ 10−3          [𝑘𝑊ℎ/𝑚2, 𝑑𝑎𝑔] 

Ekvation 4 Potentiell energi i vinden (Lindahl, 2009) 

För att beräkna hur mycket av denna energi som kan utnyttjas skall Weibullfördelningen 

multipliceras med vindkraftverkets effektkurva. Vindkraftverkets effektkurva visar vid vilken 

hastighet verket börjar producera el, vid vilken hastighet den maximala effekten uppnås och 

vid vilken hastighet verket stannar för att inte överbelastas. Den teoretiska 

energiproduktionen fås då genom att multiplicera Weibullfördelningen med effektkurvan och 

integrera över hela intervallet (Lindahl, 2009). Då inget verk är valt utan detta är en teoretisk 

beräkning för att beräkna den optimala storleken, så finns ingen effektkurva att tillgå. För att 

simulera en effektkurva så tas de 10 % högsta topparna bort enligt Figur 9 Energi som kan 

utvinnas från vindkraftverket, före och efter märkeffekt.  
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Figur 9 Energi som kan utvinnas från vindkraftverket, före och efter märkeffekt 

Ett modernt vindkraftverk kan ta tillvara på upp till 50 procent av vindens energi, men 

vanliga kommersiella verk brukar ha ett effektuttag på mellan 25 och 40 % av vindens energi 

(Centrum för Vindbruk, 2013). Detta sätts på 30 %. Radien på vindkraftverkets rotor sätt 

som en variabel och sveparean beräknas. Verkets elproduktion beräknas då enligt formel 

𝐸𝑣𝑒𝑟𝑘 = 𝐸𝑣𝑖𝑛𝑑 ∗ 𝐴 ∗ 𝜂          [𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑎𝑔] 

Ekvation 5 Energi som kan utvinnas från vindkraftverket 

Detta förs in i tabell och energin beräknas för varje dag på året. Den månatliga 

energifördelningen för vinden i kWh/m2 kan ses i Figur 10. 

 

Figur 10 Vindfördelning i kWh/m2 under ett år fördelat månadsvis 

4.3 Solkraft 

PVGIS står för Photovoltaic Geographical Information System och är ett europeiskt 

forskningsprojekt som fokuserar på att bedöma solens resurser och solcellers prestanda. 

Dom har tagit fram ett beräkningsverktyg som används till denna studien (PVGIS, 2017). 

Solcellerna som väljs är kristallina kiselceller vilket är de solcellerna som dominerar 
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marknaden. Fristående solpaneler och en förväntad förlust i kablar, skuggning och snö på 14 

% vilket är det förinställda värdet i beräkningsverktyget väljs. Den optimala lutningen och 

azimutvinkel beräknas av programmet till 42 respektive -4 grader. Solcellers toppeffekt mäts 

vid standardiserade förhållanden och korrelerar med dess area enligt Ekvation 6 Toppeffekt 

som funktion av arean vid solenergiberäkningar.  

𝑃𝑡𝑜𝑝𝑝 =
𝐴𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝜂

100
          [𝑘𝑊𝑡] 

Ekvation 6 Toppeffekt som funktion av arean vid solenergiberäkningar 

Här sätts toppeffekten till 1 kWt vilket ger följande energiproduktion, se Figur 11. 

 

Figur 11 Energi från solceller vid Ptopp = 1 kWt fördelat per månad 

 

Enligt Pellby och Larsson (2015) ligger verkningsgraden på kiselsolceller på mellan 15 % och 

20 %. Denna sätts till 16 %. Arean sätts som en variabel och Ptopp beräknas med Ekvation 5, 

denna multipliceras sedan med energin producerad då Ptopp var satt till 1 kWt.  

Solcellerna och vindturbinen är kopplade till en växelriktare. Växelriktare har en 

verkningsgrad på mellan 93 % och 95 % (Energimyndigheten, 2015). Här väljs ett värde på 

94 %. Detta multipliceras med vindkraftverkets och solpanelernas energiproduktion. Detta 

tabellförs för alla dagar på året.  

I detta skede ser systemet ut på följande sätt, se bild nedan. 
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Figur 12 Bild på systemet med solpaneler, vindkraftverk och DC/AC omvandlare 

 

 

4.4 Pumpar 

Enligt affinitetslagarna är flödet direkt proportionellt mot varvtalet och uppfordringshöjden 

mot varvtalets kvadrat. Genom att variera varvtalet kan således flödet justeras. Om flera 

pumpar seriekopplas adderas deras uppfordringshöjd och vid parallellkoppling adderas 

deras flöde vid oförändrad volymströmning (Hölcke, 2002). Med detta som bakgrund har två 

pumpar valts, dessa är parallellkopplade och den ena av dessa har varvtalsstyrning. Lasten 

för vardera dagen jämförs med energin som kan tas ut ifrån solpaneler och vindkraftverk. 

Dom dagar som det är energiöverskott startar en eller två av dessa pumpar, huruvida en eller 

båda startar beror på efterfrågan, det är den pumpen som startar senast som har 

varvtalsstyrning. Verkningsgraden på pumparna har satts till 70 %. Flödet styr storleken på 

pumparna och har satts som variabel. Höjden sätts till 40 meter detta eftersom det är en 

rimlig höjd på ett vattentorn om detta visar sig vara möjligt. Pumpeffekten beräknas med 

Ekvation 7 

𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝 =
𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻 ∗ 𝑄

𝜂 ∗ 1000
          [𝑘𝑊] 

Ekvation 7 Pumpeffekt 

Flödena är variabler som kan justeras. Volymen beräknas med Ekvation 8. 

 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚/𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 =
𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝

𝑄
          [𝑚3/𝑘𝑊ℎ] 

Ekvation 8 Volym från pumpar 

Effekten är en funktion av flödet, dvs att om flödet ändras så ändras också effekten, detta 

innebär att Ekvation 8 är oberoende av flödet. Då det är energiöverskott startar pumparna, 

först den ena och om den inte räcker till startar den andra. Detta överskott multipliceras med 

Ekvation 8 och på detta sätt beräknas vattenvolymen fram. I detta skede är det viktigt att 

flödet som anges är tillfälligt högt för att täcka årets maximala energibehov eller högre. Med 

underlag av detta så sätts flödet väldigt högt för att sedan efter simulering och optimerings 

skedet beräkna vilket pumpflöde som krävs. En kolumn med vattenvolymen som pumpas 
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upp varje dag förs in i tabellen. Pumparnas sammanlagda energiförbrukning dras sedan av 

från överskottet. 

4.5 Vattenkraft 

Vattenkraftverkets turbin väljs efter optimeringen då det önskade flödet är känt. Varje dygn 

det är energiunderskott så startar vattenkraftverket. Flödet beräknas med Ekvation 9. 

𝑄 =

𝐸𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡
𝑑𝑦𝑔𝑛

∗ 1000

𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻 ∗ 𝜂 ∗ 24
          [𝑚3/𝑠] 

Ekvation 9 flöde vattenkraftverk 

En verkningsgrad på omkring 90 % är rimligt för en vattenkraftverksturbin och generator 

(Hölcke, 2002). Därför väljs 90 % i denna studie. Volymen beräknas på samma sätt som för 

pumparna och förs in i tabell för varje dag. En kolumn med vattenreservoarens volym skapas. 

Volymen subtraheras om det kommer från vattenkraftverket eller adderas om den kommer 

ifrån pumparna. Detta görs för varje dag över hela året. På så sätt kan man se hur 

reservoaren fylls på eller töms över året och på så sätt bestämma dess storlek. 

4.6 Verkningsgrad 

Verkningsgraden är kvoten mellan den utvunna energin och den tillförda energin. I detta 

projekt definieras den totala verkningsgraden på följande sätt. Energin som kan tas tillvara 

ifrån vind-, sol- och vattenkraft räknas som tillförd energi. Därefter dras samtliga förluster 

bort, dvs energiförluster i DC/AC omvandlare, turbinens verkningsgrad och så vidare. Dessa 

summeras tillsammans med pumpens arbete inklusive dess förluster.  
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Figur 13 Beskrivande bild över hur den totala verkningsgraden beräknas 

 

 

4.7 Simulering och optimering 

För att få en bild över vilka parametrar som påverkar systemet och hur de gör det väljs ett 

pumpflöde som kommer täcka det dagliga överskottet. Då pumparnas förbrukning under ett 

dygn inte kan överstiga energiöverskottet så väljs ett flöde långt över vad som är rimligt. 

Detta för att säkerställa att överskottet täcks. Sedan väljs radien på vindkraftverkets rotor, 

dvs dess bladlängd, till 10 meter. Solpanelernas area sätts till 1000 m2 och 
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vattenreservoarens ändring över året tabellförs. Solpanelernas area ändras till 1500 m2 och 

vattenreservoarens ändring över året tabellförs. Arean ökar i 500 m2 intervaller upptill 3500 

m2. Sedan ökar rotorradien med 5 meter och solpanelernas area sätts återigen till 1000 m2. 

Reservoarens ändring undersöks vid radierna 10 till 30 meter med 5 meters intervaller och 

solpanelarea mellan 1000–3500 m2 i 500 m2 intervaller. I Figur 14 går det att se hur volymen 

ändras beroende på storleken på vindkraftverk och solpaneler. 

 

Figur 14 Simulering över hur reservoaren fylls respektive töms vid olika radier på vindkraftverkets 
rotor och solpanelsareor under ett år där x-axeln representerar årets dagar 

För att systemet ska fungera behöver diagrammets startpunkt och ändpunkt vara det samma. 

Om startpunkten ligger över ändpunkten kommer reservoaren att tömmas med tiden, och ju 

brantare lutning mellan start och ändpunkten desto snabbare kommer detta att ske.  Samma 

gäller åt andra hållet, det vill säga att om startpunkten ligger under ändpunkten kommer 

reservoaren ständigt att fyllas på. Vad som går att utläsa ur diagrammen är bland annat att ju 

mindre rotorarea på vindkraftverket desto fler solpaneler krävs det. 

För att säkerställa att reservoaren fyller på lika mycket som den töms och vice versa väljs en 

radie på vindkraftverken, börjar med 20 m och ett flöde på 10 000 m3/h som med väldigt god 
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marginal kommer att täcka behoven. Målsökaren används sedan för att ändra arean på 

solpanelerna tills startvärdet och slutvärdet på vattenreservoaren är detsamma. I början sätts 

storleken på reservoaren till 0 och max och minvärdet tas fram och läggs ihop, på sätt fås 

storleken. Diagrammet i Figur 15 visar hur volymen ändras över året. Diagrammet visar hur 

det skulle se ut om systemet skulle börja den första januari, då är energiförbrukningen större 

än efterfrågan. Detta innebär att volymen bli negativ i början, detta avhjälpes genom att 

starta systemet då energiförbrukningen är lägre än efterfrågan. 

 

Figur 15 Diagram över hur volymen i reservoaren ändas över ett år. X-axeln representerar årets 
dagar. 

Med hjälp av verktyget problemlösaren i Excel väljs premisserna att slutvolymen skall vara 

detsamma som startvolymen. Genom att välja radien på rotorn och arean på solpanelerna 

som justerbara variabler justerar programmet dessa två variabler tills verkningsgraden blir 

maximal. Pumpflödet justeras sedan ner tills överskottet täcks precis. 

För att även få en bättre bild över hur stor inverkan pumpflödet har på systemet så har flödet 

ändrats i intervaller 100 m3/h åt gången och storleken på solpanelerna räknas fram så som 

tidigare beskrivits med målsökaren. Diagrammet nedan visar solpanelsarean som en 

funktion av flödet vid en rotorradie på 20 till 35 meter. Så som man kan se ökar 

solpanelernas area ju mindre verk man använder som tidigare visats. Också då flödet sjunker 

under en viss gräns måste solcellerna ta upp lasten som annars tagits av vattenverket vilket 

kan ses i Figur 16. 
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Figur 16 Solpanelsarea som funktion av flödet vid olika radier på vindkraftverket 

Samtidigt beräknades den minsta volymen som skulle krävas för att driva ett sådant system 

vid olika storlekar och pumpflöden, vad som kan avläsas i diagrammet är att ju mindre 

vindkraftverk och således större area av solpaneler i systemet ju större vattenvolym krävs. 

Detta är för att solpanelerna kräver en större lagringsyta över tid, detta kan ses i Figur 17. 

 

Figur 17 Volymberäkning som funktion av flöde vid olika radier på vindkraftverket  

Energin från sol, vatten, vind och pump summeras, detta är den totala energin som 

omvandlas, dvs innan verkningsgrad. Lasten delas med detta och den totala verkningsgraden 

för systemet fås fram. Denna räknas ut för samtliga av de tidigare fallen och ger upphov till 

följande diagram, se Figur 18. 
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Figur 18 Verkningsgrad som funktion av flöde vid olika radier på vindkraftverket 

I diagrammet kan man se att den kombinationen som ger den lägsta verkningsgraden är ett 

vindkraftverk med radien 20 m. Därför gjordes också en jämförelse med storleken 15 m för 

att se om denna ger en högre verkningsgrad, denna jämförelse gjordes vid högre flöden för 

att undersöka om detta gör skillnad, se Figur 19. 

 

Figur 19 Verkningsgrad som funktion av flöde vid två olika radier på vindkraftverket 

Man kan se i diagrammet att 20 m radie har den högre verkningsgraden och att 

verkningsgraden ökar långsamt fram tills 4000 m3/h då den planar ur, detta är för att det är 

först vid detta flöde som allt energiöverskott kan pumpas upp. 

Valet av vattenturbin väljs enligt ett diagram tagit ur hydrauliska strömningsmaskiner 

(Hölcke, 2002) Diagrammet visar att vid en fallhöjd på 40 meter är både Francis och Kaplan-

turbinen ett gott val. Då Kaplanturbinen har ett större varvtalsspann vid denna fallhöjd är 

denna att föredra. 
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4.8 Vid begränsat vattentorn 

Ett vattentorn med en höjd på 40 meter där reservoaren har en radie på 10 meter och en höjd 

på 20 meter väljs och en simulering görs igen med en vattenreservoar begränsad till detta 

vattentorn, detta ger upphov till Figur 20 Fördelning av vattenkraft och last vid begränsad 

reservoar. 

 

Figur 20 Fördelning av vattenkraft och last vid begränsad reservoar 

Diagrammet är lite missvisande då det har två olika axlar, lasten som visas som en linje 

avläses på den högra axeln medans de gula staplarna, dvs. vattenkraften avläses på den 

vänstra axeln. Det innebär att ungefär 0,5 % av lasten kan tas upp av vattenkraft.  

5 RESULTAT 

Studien visar att om detta system används tillsammans med ett vattentorn så kommer det att 

krävas ett väldigt stort vattentorn. Vid användning av ett normalt vattentorn kommer 

pumpkraftverket att ha en viss utjämnande effekt, men i väldigt låg utsträckning. För att få 

detta system att fungera med ett normalstort vattentorn så skulle man behöva använda sig av 

ett större vindkraftverk med en större sveparea än vad som är nödvändigt för att täcka lasten 

samt kontinuerligt tömma vattentornet för att undvika att det svämmar över. Detta skulle 

leda till en minskad verkningsgrad. Denna undersökning har inte gjorts. 
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5.1 Storlekar  

Den ideala kombinationen under de premisserna och antaganden som gjorts i detta 

examensarbete, det vill säga det som ger högst verkningsgrad, utan att se till den ekonomiska 

aspekten är följande kombination: 

Tabell 5 Optimala storlekar under rådande antaganden 

Rotorradie (bladlängd) 23,4 m 

Solpanelsarea 3 717 m2 

Vattenreservoar 2 581 196  m3 

Totalt pumpflöde 1 243 m3/h 

Verkningsgrad 45 % 

 

Om denna kombination används kommer fördelningen över sol, vind, vatten och pumpar se 

ut på följande vis, se Figur 21. 

  

Figur 21 Totalfördelning mellan energitillförsel från vind, sol, vatten och last och pumpens arbete 

Premisserna för detta system är att det finns tillgång till en väldigt stor övre vattenreservoar 

som kan användas. Detta ställer stora krav på den geografiska plasten. Studien visar att 

under rätt geografiska förhållanden skulle systemet fungera bra vilket även visades under 

litteraturstudien. Beroende på turbinens varvtal kan både en Francis- eller Kaplanturbin 

användas. 

Ju större solpanelsarea som används desto större måste vattenreservoaren vara. Samma 

system utan solpaneler ser ut på följande sätt: 
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Tabell 6 Optimala storlekar under rådande antagande utan solpaneler 

Rotorradie (bladlängd) 33 m 

Solpanelsarea 0 m2 

Vattenreservoar 1 586 949   m3 

Totalt pumpflöde 1 805 m3/h 

Verkningsgrad 41 % 

 

Det vill säga en minskning av vattenreservoaren på ungefär en miljon kubikmeter.  

5.2 Verkningsgrad 

 
Samtliga verkningsgrader som har antagits kan ses i tabellen nedan 

Verkningsgrader  

Vindkraft 30% 

Solkraft 16% 

Vattenkraft 90% 

Pump 1 70% 

Pump 2 70% 

AC/DC 94% 

 

Förluster i rör och krökar är inräknade i pumparnas och vattenkraftverkets verkningsgrader. 

I turbinens verkningsgrad är även generatorn inräknad.  

6 DISKUSSION  

Om man jämför studien som gjordes av Tao et al. (2013) på en ö utanför Hongkong med 

denna studien så kan se några stora skillnader. En av dessa är hur fördelningen ser ut.  
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Figur 22 Jämförelse mellan ett autonomt system i Hongkong och detta system 

 

Vindfördelningen i dom båda fallen följer ungefär samma mönster medans lasten och 

energin ifrån solpanelerna skiljer sig avsevärt. I projektet av Tao et al. (2013) följer energin 

från solpanelerna en liknande bana som lasten, i det fallet behöver vattenverket bara 

användas vid extrema fall så som långa perioder av skugga. I detta fall följer energin från 

solpanelerna en motsatt bana från lasten. 

  

Figur 23 Jämförelse mellan energin från sol och lasten 

Detta leder till att om solpaneler väljs som den huvudsakliga energikällan så som i Tao et al. s 

projekt kommer detta leda till ett enormt energiöverskott på sommaren. Om vindkraftverket 

används som huvudsaklig energikälla måste man ha i åtanke att det fluktuerar väldigt mycket 

dag för dag. Verkningsgraden ökar ungefär 5 % vid kombinationssystemet jämfört med att 

använda endast sol eller vindkraftverk kombinerat med pumpkraftverk. Det som skiljer mest 

är storleken som krävs på reservoaren. Med detta i åtanke skulle jag säga att den lämpligaste 

lösningen om man väljer att bygga ett vattentorn, att bygga detta vattentorn så stort som 

möjligt. Använda pumpar med högt flöde och använda en rotorradie på 30 meter. Detta 

kommer innebära att en stor del av lasten inte kommer att täckas. Detta kan avhjälpas med 

en dieselpump. Jag tror dock att en annan energikälla än solenergi skulle vara lämplig att 

kombinera med detta. Denna skulle kunna vara ett mindre värmekraftverk då värmen är den 

huvudsakliga lasten. Det skulle också vara intressant att se hur systemet skulle skilja sig om 

tryckluftsteknik skulle användas som energilagring i stället, min personliga gissning är att 

detta inte skulle påverka systemet nämnvärt. Detta eftersom problemet inte ligger hos 

lagringssystemet i sig. Däremot om överskottsvärmen som bildas då tryckluftsteknik 
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används, skulle kunna utnyttjas till att värma husen så skulle detta leda till att mindre 

elektrisk energi skulle behöva produceras under vintern. 

6.1 Osäkerhet och felkällor 

Energiförbrukningen som används i detta examensarbete är baserat på ett medelvärde över 

flera år. Vad som inte framgår är hur dessa hus ser ut eller hur de är utrustade. Dvs om de är 

utrustade med värmepump, om dom är moderna lågenergihus eller äldre villor uppvärmda 

med direktverkande elelement. Det som påverkar energiförbrukningen mest är i detta fallet 

värmeförbrukningen. Då det är kallare i de norra delarna av Sverige och varmare i de södra 

delarna så är det ett logiskt antagande att energiförbrukningen blir något lägre än 

riksmedelvärdet, då den valda platsen ligger i södra Sverige. Då det valda medelvärdet på 

energiförbrukningen är ett riksmedelvärde och det inte har tagits hänsyn till vilka sorts hus, 

åldern på husen eller hur husen är utrustats så kan den beräknade energiförbrukningen över 

ett år skilja mot ett verkligt värde. En annan felkälla är vindkraftverkets märkeffekt, 

märkeffekten representeras av en kurva som skall multipliceras med Weibullfördelningen. 

Då denna inte finns tillgänglig har endast effekttopparna skalats av. Detta ger ett mer korrekt 

värde än om ingenting hade gjorts men detta kan ge upphov till en viss felkälla vid jämförelse 

med ett verkligt vindkraftverk. Ett antagande som har gjorts är storleken på 

verkningsgraderna, dessa är tagna med bakgrund av hur de brukar se ut, då oftast som ett 

intervall där medianvärdet har använts i detta examensarbete. Då verkningsgrader kan skilja 

sig mellan olika tillverkare så är detta något som kan ge upphov till ett annat resultat än det 

beräknade. Ett stort antagande som har gjorts är uppfordringshöjden på vattentornet som är 

satt till 40 meter. Detta har en stor inverkan på hela systemet då det påverkar den potentiella 

energin i vattentornet. Den totala verkningsgraden ökar om höjden på tornet ökar och vice 

versa, storlekskravet på tornet minskar även det då höjden ökar. Det skulle vara intressant 

att undersöka närmare hur systemet ändras med ett högre torn. Det bildas även förlusten i 

rör och ledningar med mera, dessa förluster har inte tagits hänsyn till. 

7 SLUTSATSER 

Den första tanken, det vill säga att bygga ett autonomt system bestående av sol, vind och 

vattenkraft kommer inte fungera utan tillgång till en övre vattenreservoar på minst 1,3 

miljoner kubikmeter, detta under de premisserna och antagande som har gjorts i detta 

examensarbete. Om en övre vattenreservoar finns tillgänglig är följande kombination den 

som ger högts verkningsgrad under de premisserna och antaganden som har gjorts i detta 

arbete: En vattenreservoar på minst 2,3 miljoner m3, en bladlängd/rotorradie på 23 meter 

och en solpanelsarea på 3717 m2, detta kommer ge en total verkningsgrad på ca 45 %. Ju 

större solpanelsarea som väljs desto mer energi måste lagras och således krävs större 

reservoar. Samma gäller åt andra hållet, ju större vindkraftverk som väljs desto mindre 
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solpanelsarea krävs det och storlekskravet på reservoaren minskar ner till 1,6 miljoner 

kubikmeter. 

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

En fortsatt undersökning om hur verkningsgraden ändras beroende hur mycket 

vattenreservoaren begränsas. Det skulle vara intressant att undersöka hur högt det är möjligt 

att bygga ett vattentorn alternativt att bygga tornet på en höjd då detta påverkar både 

verkningsgraden och storlekskravet på vattenreservoaren. Det skulle också vara intressant att 

undersöka hur mycket värdena kommer att skilja sig om lasten ökar eller minskar. Vad som 

också skulle vara intressant att titta närmare på är hur systemet skulle se ut storleksmässigt 

och verkningsgradsmässigt om energin lagras med hjälp av tryckluft istället. Övriga 

energilagringsmetoder som kan vara värt att titta närmare på är bränsleceller, eller en 

kombination av energilagringmetoder. En undersökning där pumpkraftverket tar baslasten 

och batterier eller bränsleceller som tar topplasten. Ett annat förslag på fortsatt arbete är att 

undersöka huruvida det går att lösa värmebehovet på ett annat sätt, så som värmepump, 

lågenergihus, eller någon form av värmepanna.  
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