SOLENERGI FÖR MILLENNIUM
AVSALTNINGSANLÄGGNING
Undersökning av potentialen hos solceller i en off-grid lösning som energikälla
inom projektet ’’Water in a box’’
MING WU

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
Kurs: Examensarbete Energiteknik
Kurskod: ERA206
Ämne: Energiteknik
Högskolepoäng: 15 hp
Program: Energiingenjörsprogrammet med
inriktning elektroteknik

Handledare: Bengt Stridh, Hailong Li
Examinator: Fredrik Wallin
Uppdragsgivare: Millenium Technology of Sweden
AB, Ida Sylwan, Mälardalens högskolan
Datum: [2019-01-06]
E-post:
Mwu12001@student.mdh.se

ABSTRACT
This thesis aims first to investigate whether solar panels on the container can provide the
process of desalination with energy at the desired location, as well as to dimension a
photovoltaic system and battery storage that can run the facility off-grid. Then investigate
whether solar cells can be an effective energy solution for Millennium Desalination Device
(MDD).
The results of this study show that the most annual solar production from containers is 11 510
kWh in Gobabeb, Namibia with a modular efficiency of 22,8 %, which corresponds to 8,2 %
operating time per year and is the longest operating time that can be obtained from the all
three scenarios. This means that with existing technology and only solar panels on the
container, desalination plant is impossible to drive all year round off-grid.
The installed power for driving 100 % operating time for one year is 141 kW in Gobabeb and
270 kW in Visby, the corresponding module surface will be lowest 618 m2 and 1184 m2 with
modular efficiency of 22,8 %, but there are no additional spaces for all equipment like MDD,
solar cells and battery in the container. If the operating time drops to 50 %, the installed
power will be 71 kW in Gobabeb, the corresponding module surface will be lowest 415 m2 and
battery storage capacity will be at least 160 kWh. Net volume with all equipment will be less
than the volume of the container.
The cost will be at least 0.2 Swedish kronor per liter of pure water produced with a life of 25
year for solar modules. Usage fee per liter of pure water is 0.03 Swedish kronor based on
Gotland’s water and wastewater agency and it means MDD is not a cost-effective solution for
Gotland at nowadays. But costs may fall in the future with the price reduction of solar cells
and batteries. For water shortage areas, this can be a valuable way to solve the water crisis,
but it also depends mostly on the area’s water price.

Keywords: photovoltaic, solar panel, desalination, water scarcity, battery storage,
renewable energy, off-grid, PVGIS
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SAMMANFATTNING
Världens befolkning har ökat kraftigt sedan 1900-talet och till år 2040 kommer över hälften
av jordens befolkning bo i områden där det är vattenbrist. Avsaltning är ett sätt att ta fram
dricksvatten från saltvatten, men processen kräver stora mängder energi.
Millenium Technology of Sweden AB är ett företag vars huvudmål är att erbjuda rent,
avsaltat och bakteriefritt vatten på ett hållbart sätt. Millenium Desalination Device(MDD) är
en patenterad uppfinning för avsaltning som integreras i en eller flera containrar.
Syfte med detta examensarbete är att först undersöka om solceller på en container kan
försörja processen för avsaltning av vatten med energi på önskad plats, samt dimensionera
ett solcellssystem och batterilager som kan köra en avsaltningsanläggning off-grid vid viss
drifttid. Slutligen kommer undersökas om solceller kan vara en effektiv energilösning för
MDD vid off-grid system.
Dagens solcellsteknik, solcellssystem och batteriteknik har studerats först. Efter detta
samlades energianvändningsdata från MDD in som underlag. Solelproduktionen från
containern simulerades i PVIGS 5. I Excel dimensionerades en batterimodell som baseras på
differensen mellan den simulerade solelproduktionen och processens elkonsumtion.
Resultatet visar att den högsta årliga solelproduktionen från containern är 11 510 kWh i
Gobabeb, Namibia med modulverkningsgrad på 22,8 %. Detta motsvarar 8,2 % drifttid per
år. Detta är längsta drifttid man kan få från solelproduktionen. Det betyder att med befintlig
teknik och enbart med solel från solceller på containern är avsaltningsanläggning omöjlig att
köra året runt off-grid.
För att köra 100 % drift under ett år krävs installerad effekt på 141 kW i Gobabeb respektive
270 kW i Visby. Motsvarade modulyta blir lägst 618 m2 och 1184 m2 med en
modulverkningsgrad på 22,8 %. Inga extra utrymmen krävs med utrustningar som MDD,
solceller och batterilager i containern. Om drifttiden sänks till 50 % kommer installerad
effekt att bli 71 kW i Gobabeb och motsvarade lägst modulyta blir 415 m2. Kapacitet i detta
driftfall för batterilager blir minst 160 kWh. Nettovolym med alla utrustningar blir mindre än
containerns volym.
Kostnaden blir minst 0,2 kronor per liter producerat ren vatten med en antagen livslängd på
25 år för solcellsmodulerna. Brukningsavgift per liter levererat vatten är 0,03 kr enligt
Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning och det är inte en kostnadseffektiv lösning
för Gotland i nuläget. Genom att pris på solceller och batterier beräknas att sjunka så
kommer förbrukningsavgift troligtvis bli lägre i framtiden. För vattenbristområden kan det
vara ett värdefullt sätt för att lösa bristen på vatten.

Nyckelord: solcell, solelproduktion, drifttid, avsaltning, vattenbrist, batterilager, hållbart,
off-grid, PVGIS
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BETECKNINGAR
Beteckning

Beskrivning

Enhet

A

Area

m2

E

Elproduktion

kWh

G

Solstrålning

W/m2

P

Effekt

W

T

Temperatur

°C

𝜂

Verkningsgrad

FÖRKORTNINGAR
Förkortning

Beskrivning

AM

Air Mass

AC/DC

Växelströmm/likstöm

CSP

Concentrated Solar Power

MDD

Millennium Desalination Device

PVGIS

Photovoltaic Geographical Information System

SMHI

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

STC

Standard Test Conditions

WiB

Water in a Box

DEFINITIONER
Definition

Beskrivning

kW

Kilowatt där Watt (W) är en SI-beteckning för
storheten effekt.

kWh

Kilowattimme. Den el som produceras eller förbrukas
utifrån effekt och tid.

Verkningsgrad

Visar på hur effektivt ett system omvandlar energi till
nyttigt arbete

1

INLEDNING

Trots att vatten täcker 70 % av jordytan är totalt sötvatten bara ungefär 2,5 % av allt vatten,
och nästan 99 % av sötvattnet är grundvatten och is, vilket är svårt att använda (Perlman,
1993). I Figur 1 visar blå sfärer som omfattar relativa mängder av vatten i jämförelser med
jordens storlek.

Figur 1. Den största sfären representerar hela jordens vatten, den blå sfären över Kentucky
representerar världens sötvatten utom is och den lilla blå sfären representerar sötvatten i alla sjöar
och floder (Perlman, 1993).

Världens befolkning har stigit kraftig sedan 1900-talet. Idag saknar 844 miljoner människor
tillgång till rent vatten, och 60 % av jordens befolkning bor i områden där det råder
vattenbrist (WaterAid, 2018). Enlig analys från World Resources Insitute (WRI) kommer 33
länder att ha hög brist på sötvatten i 2040. Länderna som kan komma att lida brist på vatten
är bland andra Australien, Indonesien, Peru, Chile samt flera Mellanöstern och afrikanska
länder (Wri, 2015), se Figur 2.
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Figur 2. Hur sötvattenstillgång kommer att se ut över världen 2040 (Wri, 2015).

Ett sätt att ta fram dricksvatten från saltvatten är avsaltning, vilket kräver stora mängder
energi. För de länderna som har både brist på sötvatten och energi, så är frågan hur man på
ett hållbart sätt kan ta fram rent, avsaltat och bakteriefritt vatten.

1.1

Bakgrund

Millenium Technology of Sweden AB är ett företag som har huvudmål att förse de länder som
idag lider av bristen på vatten, med skalbar, tillförlitlig utrustning för avsaltning av
saltvatten. Det innebär att länderna skulle kunna bygga självförsörjande vattenstrukturer,
och på så sätt få en förbättrad folkhälsa, reducera fattigdomen och skapa odlingsbara
områden som idag är öken. På så sätt skulle det också bli ett effektivt
demokratiseringsverktyg (Mtsab.nu, 2018).

1.1.1

Water in a box

Water in a Box är ett projekt som leds av Millenium Technology of Sweden AB. Projektets
mål är att på ett hållbart sätt kunna erbjuda rent avsaltat och bakteriefritt vatten till
behövande områden i världen. En container med en avsaltningsanläggning skulle driva med
energi från solenergi och teknik med batterier, där man laddar batterierna med solenergi.
Därmed skulle produktionslösningen bli energieffektiv och miljövänlig (Mtsab.nu, 2018).
I Figur 3 visar konceptet för projekt, och den bygger på en patenterad uppfinning för
vattenrening (Millennium Desalination Device - MDD), som integreras i en skalbar och
portabel container för att flexibelt kunna producera, transportera, driftsätta och återanvända
utrustningen (Mtsab.nu, 2018). Avsaltningssättet i MDD är destillation, d.v.s. det vatten som
ska renas tillförs och förångas, för att sedan återkondenseras. Företagets krav är att
producera 2 000 liter vatten per dygn från 1 st. MDD.
3

Figur 3. Produktdesign för projekt’’Water in a box’’ (Mtsab.nu, 2018).

Den version av MDD som testats på Mälardalens högskola har kallats prototyp 3. I Figur 4
finns en bild av MDD från en testplats vid Mälardalens Högskola.

Figur 4. Millenium Desalination Device. I bilden har ungefärlig placering av de komponenter som är
synliga från utsidan markerats (Sylwan, 2018).

En kortfattad funktions beskrivning av MDD presenteras nedan enligt information från Ida
Sylwan, Mälardalens Högskola, som är ansvarig för tester av MDD inom Water in a box.
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Inuti MDD sitter en trumma som roteras för att fördela ut vatten över sex stycken
värmeelementen som sitter kring hela trumman. Vatten som förångas mot elementen
transporteras uppåt och sedan träffar kylkåpan som finns i MDD:s över del samt i den yttre
väggen, där vattnet återkondenseras till rent vatten.

1.1.2

Solenergi

Solenergi är en förnybar energikälla som kommer från solen. Det kan användas för att
generera både värme och elektricitet. Det sker med minimal miljöpåverkan och inom vissa
områden till en överlägsen ekonomi (Svensksolenergi, 2015).
För att generera elektricitet görs det vanligtvis med hjälp av solceller. Det finns så kallade
kristallina solceller (kisel) och olika tunnfilmssolceller (kisel, m.fl. material) med olika
utseende, prestanda och pris (Svensksolenergi, 2015). De standardsolcellsmoduler som finns
på marknaden i dag har en verkningsgrad på 16–17 %. Med denna verkningsgrader ger en
kvadratmeter solceller en effekt på 160-170 watt vid ’’Standard Test Conditions’’
(Energimyndigheten, 2018).
Solfångare kan omvandla solstrålningen till värme, vilken har en högre verkningsgrad än den
direkta omvandlingen av solstrålningen till elektricitet. Det finns flera olika typer av
solfångare där de vanligaste är glasade plana solfångare, vakuumrörsolfångare och
poolsolfångare (oglasade) (Svensksolenergi, 2015). Oftast används solfångare för att värma
vatten.
En annan typ av tillämpning av solvärme är termisk solkraft, som på engelska heter
Concentrated Solar Power (CSP). Systemet använder speglar för att koncentrera solljuset och
rikta det mot mottagaren av termisk energi. Den termiska energin kan sedan användas för att
värma upp arbetsmediet, vilken kan driva t.ex. en ångturbin för att generera elektricitet eller
användas som industriell processvärme (SolarPACES, 2017). För närvarande finns fyra olika
CSP-tekniker som används: raka parabolformade skärmar, soltorn, paraboliska disk och
fresnelformade relektorer (Hafez et al., 2016), se Figur 5.
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Figur 5. Fyra olika CSP-tekniker. (a) raka parabolformade skärmar, (b) soltorn, (c) paraboliska disk
och (d) fresnelformade relektorer (SolarPACES, 2017).

1.2

Syfte

Syftet med detta arbete är att
•
•

1.3

Undersöka om solceller kan försörja processen för avsaltning av vatten med energi på önskad
plats, och att dimensionera ett batterilager avsett för MDD.
Undersöka om solceller kan vara en effektiv energilösning för MDD vid off-grid system.

Frågeställningar

•

Hur mycket solel skulle kunna produceras om solceller sätts på containern vid önskad
plats och i vilken grad skulle det kunna försörja processen?

•

Hur stort solcellssystem i kW och m2 skulle behövas för att försörja processen helt och
hållet.

•
•

Vilken batteristorlek skulle behöva användas i ett off-grid system?
Hur ser containers utrymme ut om solceller och batterilager ska packas in i containern?

•

Hur stor kostnad skulle behövas för att producera en liter renvatten?
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1.4

Avgränsning

Detta arbete är genomfört på den prototyp av MDD som finns hos akademin EST på
Mälardalens Högskola. Storlek på containern är 20 fot. Uppdragsgivaren föreslog platserna
Gotland, Sverige och Gobabeb, Namibia, för undersökningen.
Fokus i arbetet avgränsar sig till att bara behandla solenergi från solceller, ingen
undersökning om solvärme. Beräkningarna görs endast för en typ av solcellmodul. Lutningen
av modulerna är optimerade för högsta möjliga elproduktion per år och systemet är inte
anslutet till nätet, alltså ett fristående system.

2

METOD

Den första som gjordes i detta examensarbete var att ha personlig kommunikation med
projektansvarig Ida Sylwan från Mälardalens Högskola. Detta gjordes för att ge en insikt i
projekt WIB samt funktions beskrivning på själva avsaltningsanläggningen, vilka har
redovisats i bakgrunden. Sedan samlades data för anläggningarna. Det är data över
effektförbrukning och vattenproduktion, även containers storlek.

2.1

Datainsamling

Baserat på de mätningar som gjorts inom projektet, har olika scenarions data i MDD använts,
bland annat driftseffekt, driftstid, effekt vid start/omstart, effekt vid rengöring, tid vid
rengöring och vattenproduktion. Detta presenteras i avsnitt 4.1 med hjälp av underlagen från
Ida Sylwan.

2.2

Litteraturstudie

En inledande litteraturstudie genomfördes för dimensionering av solcellssystem i en off-grid
lösning samt batterilagret. Denna består av vetenskapliga publikationer från databaser,
information från energimyndigheter och kurslitteratur från tidigare kurs ’’Solceller och
solfångare’’ (ERA115). Litteratursökning har skett i DiVa, Google, Google Scholar och LIBRIS
med sökorden: solstrålning, solcell, off-grid lösning och energilagring.
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2.3

Simuleringar och beräkningar

Programmet PVGIS 5 (PVGIS, 2018) har använts för att ta fram solelproduktionen per timme
och solinstrålningsdata på önskad plats.
PVGIS (Photovoltaic Geographical information System) är ett webbaserat program som kan
få information om solinstrålning och solcellssystemens prestanda. Man kan använda PVGIS
för att beräkna solelproduktion från olika solcellssystem på vald plats i nästan hela världen
(PVGIS, 2017a). PVGIS 5 är den senast version med flera solstrålningsdatabaser.
Solinstrålningen är en avgörande faktor som påverkar solelproduktionen. PVGIS använder
satellitdata för att uppskatta den solinstrålning som kommer till solcellsmodulerna.
Men det finns också andra faktorer som är viktiga för solelproduktion. När solcellsmodulerna
är monterade utomhus kan förhållandena vara väldigt olika från standardförhållandet(STC).
PVGIS gör korrigeringar för solelproduktion med följande faktor enligt (PVGIS, 2017b):
•
•
•

Svag vinkelreflektion.
Förändringar i solspektrum.
Celltemperatur och strålningens intensitet.

•

Systemförluster och degradering av modulerna.

Faktorer som inte beaktas i PVGIS är snö, skuggning, damm och smuts. Användning av
PVGIS 5 presenteras i avsnitt 4.2.1.
Differensen mellan den simulerade solelproduktionen och processens konsumtion har legat
till grund för att dimensionera lämplig batteristorlek. Samtliga beräkningar har utförts i
Excel.

3

LITTERATURSTUDIE

Litteraturstudien var uppdelad i tre delar. I de första två delarna presenteras teori om
solstrålning och solcell. Dessutom har en tidigare forskning för solcellssystem i en off-grid
lösning studerats. Den tredje delen redogör för olika batteritekniker och hur solcellssystem
kan kombineras med batterierna.

3.1

Solstrålning

Solstrålning definieras som elektromagnetisk strålning. Huvuddelen av energin ligger i
våglängdsområdet mellan 300 till 4000 nm. De kan fördela sig med 8 % ultraviolett
strålning, 48 % synligt ljus och 44 % nära infraröda strålning (SMHI, 2007), se Figur 6.
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Effekten av solinstrålningen mot jorden utanför atmosfären ligger i genomsnitt på
1360W/m2 (Wen, 2018). Solinstrålningen varierar från det maximala värdet på 1412 W/m 2
vid nyåret till ca 1322 W/m2 i början av juli. Detta beror på jordens elliptiska omlopp (Duffie
& Beckman, 2013).

Figur 6. Den spektrala fördelningen av solstrålningen vid jordytan (SMHI, 2007).

Den globala solinstrålningen mot en yta på marken består av direkt, diffus och reflekterad
strålning, se Figur 7. Den direkta solinstrålningen går direkt från solen till ytan.
Solinstrålningen som passerar atmosfären och som spridas av moln, partiklar och molekyler
blir det diffus strålning. Vid molnigt väder finns ingen direkt solstrålning utan bara diffus
strålning som träffar ytan. Den reflekterade strålning har reflekterats i markytan och beror på
markytans reflektionsförmåga.

Figur 7. Solinstrålningens olika komponenter, här står Beam för direkt strålning (Duffie & Beckman,
2013).

I södra Sverige ger en solinstrålad energi med en horisontell yta på ca 1000 kWh/m2, år och i
norr kan det sjunka till 800 kWh/m2, år (SMHI, 2017a). Den årliga instrålade solenergin kan
bli den dubbla i södra Europa. I Figur 8 visar årliga solinstrålningen i kWh/m2 över Afrika,
Europa och Asien. Man kan se att i Europa varierar årlig instrålad solenergi mot en
horisontell yta mellan 800 kWh/m2 till 1900 kWh/m2 per år, i Afrika varierar mellan 1600
kWh/m2 till över 2600 kWh/m2 per år.
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Figur 8. Årlig solinstrålning i kWh/m2 över Afrika, Europa och Asien (PVGIS, 2015).

3.2
3.2.1

Solceller
Teknik och funktion

Solceller, även kallade fotovoltaiska celler, kan använda energin från solstrålningen genom
att omvandla den till elektricitet. Solcellens huvudkomponent är halvledaren, och kisel är den
vanligaste halvledaren som användas i solceller. Över 90 % av världsmarknaden för solceller
var kisel år 2016, se Figur 9.
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Figur 9. Procentandel av den globala årliga produktionen av solceller från år 1980 till 2016.
(Ise.fraunhofer.de, 2018).

En kiselsolcell består av en tunn skiva av ett halvledarmaterial med kontakter på fram- och
baksidan (Svensksolenergi, 2015). Men kisel i normaltillstånd är en dålig elektrisk ledare,
därför behövs dopning för att öka ledningsförmågan. Dopning med fosfor eller arsenik, vilka
har fem valenselektroner, ger en extra elektron som kan röra sig fritt. Elektroner har negativ
laddning, därför kallas det n-doping. Dopning med bor eller gallium, vilka har tre
valenselektroner, ger ett hål för att de har en elektron mindre. Hål ger effekt som positiv
laddning, därför kallas det p-doping (Häberlin, 2012; "Solar Cells: Their Design Engineering
and Operating Principles,"). Struktur av en kristallin kiselsolcell ses i Figur 10.

Figur 10. Struktur av en kristallin kiselsolcell (Häberlin, 2012).

När solinstrålningen träffar solcellen polariseras den så att framsidan blir negativt och
baksidan positivt laddad. Metallkontakterna på fram- och baksidan tar upp laddningen i
form av elektrisk ström (Svensksolenergi, 2015).
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Effekten för en solcellsmodul bestäms av följande formel:
𝑃(𝑊𝐷𝐶 ) = 𝜂(𝜃, 𝑇, 𝐺) ∗ 𝐴 ∗ 𝐺

Formel 1

Där P(WDC) är modulens effekt i likström med enhet watt (W), A är solcellsmodulens area
(m2) och G är solstrålningens intensitet i solcellens plan (W/m 2).
𝜂(𝜃, 𝑇, 𝐺) är modulens verkningsgrad, som beror av strålningens infallsvinkel 𝜃,
celltemperatur T och strålningens intensitet G. Temperaturberoendet innebär att modulernas
verkningsgrad minskar med ökande temperatur. För kiselbaserade moduler är -0,4 %/°C,
alltså -0,4 % per grad ökande temperatur (Solensenergi, 2018).
Solcellers tekniska prestanda förbättras fortlöpande. Dagens kommersiella solcellsmodulers
standardverkningsgrad är 16-17% (Anon, 2017). De bästa kommersiella icke-koncentrerade
modulerna är från SunPower och de har 22,8 % verkningsgrad (SunPower, 2016). Den
nominella verkningsgraden för en modul mäts vid STC (Standard Test Conditions);
instrålning G=1000W/m2, celltemperatur T=25°C, normalt infall 𝜃=0° och spektrum
motsvarande AM (air mass) 1,5. I praktiken har man sällan dessa parametrar, sommartid blir
celltemperaturen högre och då minskar solcellernas verkningsgrad.

3.2.2

Solcellssystem

I en solcellsanläggning sammankopplas flera solcellmoduler för att få önskad toppeffekt.
Solcellssystemet byggs genom en rad med seriekopplade moduler vilken kallas för sträng och
antal strängar parallellkopplas för att matas in i växelriktare (SolEl-Programmet, 2015). Ett
system består i huvudsak av följande delar:
•
•

Monteringssystem - fäster solcellerna på tak, eller mark fasad
Solceller - genererar likström

•
•
•

Likströmskablage - transportera likström till växelriktarna
Växelriktare – gör om likströmmen till växelström
Undercentral – ansluter solcellssystemet till huset elsystem

Schematisk skiss ses i Figur 11.
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Figur 11. Schematisk skiss på ett solcellssystem. A: Solcellspanel, B: Likströmskabel, C: Växelriktare,
D: Undercentral, E: Monteringssystem (Malmsten, 2015).

Man skiljer på två huvudtyper av solcellssystem: nätanslutna och fristående system (offgrid). Vid nätanslutning ansluts solcellsmodulerna till växelriktare, så att anläggningar kan
kopplas in på det vanliga elsystemet i byggnaden och/eller till elnätet. Ett fristående kräver
ett energilager i form av batterier och laddningsregulator för att system ska fungera även när
solen inte lyser på modulerna (Svensksolenergi, 2015). Exempel på hur de två system kan se
ut skisseras i Figur 12.

Figur 12. Nätanslutna anläggning (vänster) och fristående anläggning (höger) (Ipowersa, 2018).

Kostnad för en nyckelfärdig nätansluten solcellsanläggning för småhus i Sverige ligger mellan
ca 15 000 till 25 000 kr/kW, inklusive moms och installation. Generellt sett minskar priset
per kW med ökande storlek på anläggningen(Stridh, 2017b).

3.2.3

Tidigare arbeten på off-grid

Det föregående avsnittet har förklarat två solcellssystem. I detta kapitel presenteras en
experimentella försök på simuleringsmodell för system som utan koppling mot elnätet.
I en studie genomförd av Merei et al. (2013) presenteras modellering och optimering av ett
fristående hybridenergisystem. Systemet består av solceller och ett vindkraftverk som
förnybara energikällor, en dieselgenerator som reservkraft och batterier för att lagra
överskottsproduktion av el, ses i Figur 13. För att lagra överskottsel används batteritekniker
som litiumjon, blysyra, vanadin redox-batteri eller en kombination av dem.
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Figur 13 Modell på ett fristående hybridenergisystem (Merei, Berger, & Sauer, 2013).

Optimeringen gjordes för sex scenarier med olika systemkonfigurationer. Enligt Merei et al.
(2013) visar resultat att kombinationen av batterierna med förnybara energisystem är
effektiv och ekonomisk. Och inom de kombinationerna är systemet mest ekonomiskt när
redoxflödesbatteri används som energilagring.
I den situation där dieselgeneratorer inte är tillåtna är en kombination av tre batteritekniker
en optimal lösning för det fristående hybridsystemet.

3.3
3.3.1

Batteri
Varför behövs batteri?

Elproduktion från sol är ojämnt fördelad i tiden. Det kommer mer solel på sommaren än
vintern, mer på dagen än natten och mer solig dag än molnig dag. I Figur 14 visar solel per
dag för en solcellsanläggning i Gäddeholm, Sverige, från 2010 till 2014.
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Figur 14. Solel per dygn för en solcellsanläggnings från 2010 till 2014 i Gäddeholm (Stridh, 2016).

Den varierade solelproduktion gör att man kan behöva lagra överskottsenergi i batteri för
användning vid senare tillfälle som natt och molnig dag (Bondeson, 2018), då man kan
tillföra energi från batteri om solelen inte är tillräcklig.

3.3.2

Batteriteknik

Batterierna kan klassificerade med sin kemiska egenskap, de vanligaste är litium-, bly- och
nickelbaserade system. I Figur 15 visar fördelningen av dessa batterier på marknaden.
Litiumjonbatterier har 37 % och mest användning är för portabel elektronisk utrustning. Bly
står för storskalig användning, en vanlig tillämplig är startbatterier för bilar (20 %) och
stationära batterier för el-backup (8 %) (Batteryuniversity, 2017a).

Figur 15. Procentandel av batterityp i marknaden (Batteryuniversity, 2017a).

Anledningen att litiumjonbatterier har så stor procentandel på marknaden är deras höga
elektrokemiska potential, samt den höga energitätheten, son gör att de kan leverera hög
effekt och energi utan att kräva mycket utrymme (Batteryuniversity, 2017b). I Tabell 1 visar
energitätheten för olika tillämpningar av batteri.
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Tabell 1. Energitätheten för olika tillämpningar av batteri (Stridh, 2017a).

Li-jon iPhone
NIMH-batteri GP
Blybatteri bil
Li-jon Tesla
Powerwall2

Energi/volym
[Wh/l]
594
374
106

Energi/vikt
[Wh/kg]
255
101
54

Pris/energi
[kr/Wh]
36
19
1.8

98

108

5

Litiumjonbatterier använder litiummetalloxid som positiv elektrod (katod), kol i grafitform
som negativ elektrod (anod) och elektrolyt som ledare. Under urladdning flödar joner från
anoden till katoden genom elektrolyten, vid laddning reverserar riktningen och jonerna
flödar från katoden till anoden (Batteryuniversity, 2017b), se Figur 16.

Figur 16. Jonflöde i litiumjonbatteri (Batteryuniversity, 2017b).

3.3.3

Solcellssystem i kombination med batterier

Enligt Weniger et al. (2014) finns det två konstruktioner för solcellssystem med batterilager.
De skiljer sig vid anslutnings sätt av batteriet, antingen placeras på växelströmssidan eller
likströmssidan, ses i Figur 17. För AC-kopplad ansluter batteriet via en laddningsregulator
och en extra växelriktare till AC-länken efter solcells växelriktare. För DC-kopplad ansluter
batterierna bara via laddningsregulator och sedan till DC-länk som före solcells växelriktare.
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Figur 17. Systemlayout för AC-kopplade (vänster) och DC-kopplade (höger) solcellssystem
(Weniger, Tjaden, & Quaschning, 2014).

Enligt Wennberg (2017) har DC-koppling mindre omvandlingsförluster för att elproduktion
lagras i batteriet innan den omvandlas till växelström. För AC-koppling är hela systemet
flexibelt för att komponenterna är mer individuella. Samtidig blir det möjligt att ladda upp
batteriet från elnätet när solen inte lyser på modulerna eller ingen överskottsproduktion
förekommer.

4

4.1

AKTUELL STUDIE

Effektförbrukning och vattenproduktion i MDD

Eftersom ett syfte med detta examensarbete är att solenergi ska kunna tillgodose
energibehovet för MDD, krävs en utredning av effektförbrukningen för MDD.
Effektförbrukningen i MDD beror huvudsakligen på värmeelements temperatur. Baserat på
beräkning och simulering som gjorts inom projekt WIB (Sylwan, 2018), har tre olika
scenarier antagits:
•

Scenario 1 kör med befintlig maskin vilken har enstegsdestillering. Det antas att styrningen av
maskinen anpassas så att effektförbrukningen blir mer jämn jämfört med den befintliga styrning
som finns till prototypen. Värmeelements temperatur är 350 °C och vattenproduktion kan bli ca
0,175 l/min (enligt de tester som gjorts vid MDH under våren 2018).

•

Scenario 2 kör med samma maskin av samma principiella utformning som befintlig prototyp,
men har större yta för förångning och även för kondensering. Värmeelements temperatur är 150
°C och vattenproduktion blir 1,11 l/min enligt teoretisk beräkning (genom att maskinen har en
större yta för förångning så är det teoretiska antagandet att större effekt ska kunna ”stoppas in”
utan att temperaturen på värmeelementen behöver vara lika hög som i scenario 1).
Scenario 3 kör med båda utvecklingar av styrningar och maskin, förångning och kondensering
ska ske i två steg. Värmeelements temperatur är 150 °C och vattenproduktion blir 1,44 l/min
enligt teoretisk beräkning, vilket ger 2009 liter per dygn vilket möter företagets krav.

•
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Effektförbrukning över ett dygn ses i Tabell 2. Avsaltningseffekt består mest av
värmeelement och elmotors effekt. Rengöringseffekt är den effekten som rengöra maskinen
vid stängningsstatus.
Tabell 2. Effektförbrukning över ett dygn för tre olika scenarier (Sylwan, 2018).

Scenario
1
2
3

Avsaltning
Avsaltning Rengöring Rengöring Start/omstart Start/omstart
(tid)
(effekt)
(tid)
(effekt)
(tid)
(effekt)
[timmar]
[kW]
[timmar]
[kW]
[timmar]
[kW]
23,39
16
0,5
2
0,11
42,5
23,42
43
0,5
2
0,08
42,5
23,33
32
0,5
2
0,17
32,5

Elbehov för MDD per dygn, vecka och månad fås genom att summera det totala förväntade
effektbehovet per timme, detta utförs i Excel. Sedan ritas en elkonsumtionsgraf med Excel för
ett dygn med timvis upplösning för att kunna användas i efterföljande delar av arbetet.

4.2

4.2.1

Simulering och beräkning av elproduktion från
solcellssystem
PVGIS 5

För att utföra simuleringen i PVGIS 5 finns flera val och indata behövs enligt Figur 18. På
figurens vänstra sidan kan man välja plats genom att ange adress eller placera en punkt på
kartan. På höger sida väljs olika parametrar, bland annat solinstrålningsdatabas,
solcellsteknik, installerad effekt, systemförlust, solcellernas lutning och azimutvinkel. När val
och indata har gjorts, kommer programmet att hämta data från solstrålningsdatabasen och
göra en elproduktionsberäkning per månad eller per timme.
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Figur 18. Översikts bild på PVGIS 5.

Den tekniken för solceller som används inom denna fallstudie är kristallin kisel. PVGISSARAH väljs för solinstrålningsdatabas för att det baseras på en ny algoritm och är tillgänglig
för kartor över båda Europa och Afrika. Vid simuleringen finns flera faktorer som påverkar
systemförlusten, bland annat i kablar, växelriktare, smuts på modulerna och så vidare. Totala
systemförlusten väljs till 14 % för alla simuleringar.

4.2.2

4.2.2.1.

Platsbeskrivning

Gobabeb, Namibia

Gobabeb Training and Research Center är ett internationellt framväxande centrum för
torrmarksforskning i Namibia. Det ligger i Namib Desert och latituden är 23° 33´S,
longituden är 15° 02 ´ Ö. Simulerat medelvärde av ett års solinstrålning mot optimerad
lutnings yta är ca 2630 kWh/m2. I Figur 19 visar solinstrålnings medelvärde för varje månad.
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Solinstrålning mot optiemrad lutnings
yta [kWh/m2]
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Figur 19. Simulerad solinstrålning per månad för Gobabeb, Namibia.

Namibias klimat är hett och torrt, 92 % av marken definieras som extrem torrt, torrt eller
halvtorrt. Den genomsnittliga årliga nederbörden är 285 mm och 83 % kommer att förånga.
Inom Afrika ligger Namibia på andra plats för torka, efter Sahara-öknen (Fao, 2005).

4.2.2.2.

Visby, Gotland Sverige

Gotland ligger i Östersjön, ca 100 km från det svenska fastlandet. Residensstad är Visby och
latitud är 57° 37´ N, longitud är 18° 18´ Ö. Simulerat medelvärdet av ett års solinstrålning
mot optimerad lutnings yta är ca 1330 kWh/m2 i Visby. I Figur 20 visar solinstrålnings
medelvärde för varje månad.

Solinstrålning mot optiemrad
lutnings yta [kWh/m2]
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Figur 20. Simulerad solinstrålning per månad för Visby, Gotland.

I framtiden väntas temperatur öka i hela Sverige under alla årstider. Med ökad avdunstning
och längre växtsäsong på grund av ökade temperaturer kommer det troligtvis bli vanligare
med låga vattenflöden och låga grundvattennivåer i södra Sverige (SMHI, 2018).
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I de stora magasinen var Gotlands grundvattennivå i 2017 mycket under de normala för
årstiden enligt SHMI, se Figur 21. Det kan innebära att efter ett par torra år kan det vara stor
vattenbrist på Gotland (SMHI, 2017b).

Figur 21. Grundvattennivåer i små och stora magasin i Sverige 2017 (SMHI, 2017b).

4.2.3

Val av lutning och azimutvinkel

Som tidigare beskrivits i avsnitt 3.2.1 är solinstrålningen en avgörande faktor som påverkar
solelproduktionen. Lutning och azimutvinkel bestämmer hur stor mängd solinstrålning som
träffar solcellsmodulerna.
Lutningen räknas från horisontalplanet till lodrät plan, alltså 0° - 90°. Eftersom systemet ska
få högsta möjliga elproduktion per år, kommer modulerna att installeras med optimerad
lutning som är 26° för Gobabeb och 42° för Visby. PVGIS 5 kan användas för att beräkna
optimerad lutning genom att kryssa in Optimize slope.
På norra halvklotet är den bäst azimutvinkeln alltid mot söder för att solcellmodul ska få
längsta solskenstid, och på södra halvklotet mot norr. Azimutvinkel räknas medsols från
söder, alltså söder = 0°, väster = 90°, öster = -90° och nord = 180° i PVIGIS 5.

4.2.4

Val av installerad effekt

Hela avsaltningssystemet kommer installeras i en container som har storlek 20 fot med
yttermått:
Längd: 6058 mm, Bredd: 2438 mm, Höjd: 2591 mm
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Det bedömdes lämpligt att installera solcellsmoduler på containers tak och en väggs långsida,
vänd mot söder(Visby) eller norr(Gobabeb) med modulerna monterade vertikalt. Arean är ca
15 m2 för både tak och en långsida.
Den solcellsmodulen som väljs har standard och bästa verkningsgrad på marknad, vilken har
verkningsgrad på 17 % och 22,8 %. Genom följande formel som baseras på Formel 1
Pinstallerad [kW] = 𝜂*A *G

Formel 2

kommer systemets installerade effekt att bestämmas. Där A är solcellsmodulens area (m2), 𝜂
är modulens verkningsgrad och G=1kW/m2 vid STC. Solcellsmodul kan få liten mer plats när
det gäller på containers tak.

4.3

Dimensionering av solcellssystem för att försörja
avsaltningssystem

Drifttid för avsaltningssystemet beräknas genom följande formel:
𝑆𝑜𝑙𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛[𝑘𝑊ℎ]

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑[ℎ] = 𝑀𝐷𝐷:𝑠 𝑚ä𝑟𝑘𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡[𝑘𝑊]

Formel 3

För att kunna undersöka hur stor installerad solcellseffekt som behövs för viss drifttid,
kommer följande formel att används:
Pinstallerad[kW] =

𝑀𝐷𝐷:𝑠 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡∗𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑 [𝑘𝑊ℎ]
𝑘𝑊ℎ

𝑆𝑜𝑙𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑊[ 𝑘𝑊 ]
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för att räkna ut modulytan för hela solcellssystem, där A anges i kvadratmeter.

4.4
4.4.1

Dimensionering av batterilager för solcellssystem
Val av batteri

I avsnitt 3.3.2 har presenterats den vanligast batteritypen, litiumjonbatterier. Den
batteriteknik som väljs för dimensioneringen av solcellssystemet är Tesla Powerwall2.
Batteritypen är litiumjon med 100 % urladdningsdjup, vilken menas 100 % av energin i
batteri kan laddas ur i jämförelse med dess ursprungliga kapacitet enligt Teslas specifikation.
Övriga tekniska specifikationer kan ses i Tabell 3.
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Tabell 3. Tekniska specifikationer för Tesla Powerwall2 (Tesla, 2018).

Kapacitet
[kWh]

Effektivitet
[%]

Dimensioner
L*B*D[mm]

Vikt
[kg]

Energi/volym
[Wh/l]

13,5

90

1150*755*155

125

98

4.4.2

Energi/vikt
Pris
[Wh/kg]
[kr/st.]
108

70 000

Uppbyggnad av solcellssystemet i kombination med batterilagret

Konstruktionen för solcellssystem med batterilager antas vara DC-koppling, d.v.s. batterierna
ska placeras på likströmssidan i systemet. Enligt teorin i avsnitt 3.3.3, har DC-koppling inget
behov av en separat växelriktare och laddningsregulator för batteriet, vilket innebär att antal
omvandlingar mellan lik- och växelström minimeras och då blir det mindre
omvandlingsförluster. Ytterligare en anledning till DC-koppling är eftersom grundtanken är
att hela systemet ska köras i off-grid, då är det ej möjligt att ladda upp batteriet från elnätet.
I Figur 22 illustreras konstruktionen för solcellssystem med batterilager samt tillhörande
växelriktare och en last i form av MDD:s elbehov. Flödet av energi varierar beroende på
solelproduktion, MDD:s elbehov och lagringskapacitet.

Figur 22. Konstruktionen för solcellssystem med batterilager och flödet av energi i olika tillstånd.
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4.4.3

Beräkning av batterilager i Excel

I Excel dimensioneras en batterimodell som baseras på den momentana differensen mellan
solelproduktionen och MDD:s elbehov. I Figur 23 visas ett enkelt flödesschema som förklara
hur batterimodellen fungerar.

Figur 23. Flödesschema över batterimodellen för avsaltningssystem.

Ett antagande är att avsaltningssystemet bara kan köras med full effekt. Ett önskemål var
också att anläggningen skulle kunna köra vid vissa drifttid per dygn utan avbrott för att
undvika många start och stopp.
Data för solelproduktion per timme hämtas från PVGIS 5. Batterimodellen dimensioneras för
scenario 3 i Gobabeb, Namibia. Drifttid för avsaltning väljs till 100 % och 50 % per dygn och
prioriterad dagtidsdrift.

4.5

Utrymmen i containern

För beräkningarna antas att MDD:s volym tar upp 1,5*1,5*1,5 m, alltså 3,4 m3. Volym för
batterilager kan bestämmas efter dimensionering. Den motsvarande solcellsvolymen kan
beräknas genom att multiplicera motsvarande modulyta med modultjocklek, här antar man
41 mm för tjocklek.
En 20-fots container har volym 33,1 m3. För att kontrollera om det blir någon volym över i
containern, kommer summan av alla utrustningars nettovolymer göras. När det gäller
utrustningar tar vi bara hänsyn till MDD, solceller och batterilager.

4.6

Ekonomi

Uppskattning av produktionskostnad för solel beräknas genom följande formel:
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Investeringskostnad inkl. båda solcellsmoduler och batterilager. Hela beräkningarna tar
ingen hänsyn till driftkostnader, ränta, degradering och nuvärde av produktionen.
Kostnad per vattenproduktion beräknas genom följande formel:
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MDD:s energianvändning per producerad volym renvatten exkl. energianvändning för
uppstart och rengöring.

5

RESULTAT

5.1

Energianvändning och vattenproduktion i MDD

I Tabell 4 redovisar energianvändning och vattenproduktion för de tre scenarierna. Scenario
1 har minst energianvändning och minst vattenproduktion. Scenario 2 har högre
vattenproduktion och därmed större energianvändning än scenario 1. Scenario 3 har högsta
vattenproduktion, men med mindre energianvändning än scenario 2.
Tabell 4. MDD:s energianvändning och vattenproduktion per dygn, vecka och månad.

Scenario
1
2
3

Dygn
[kWh]
380
1 011
753

Energianvändning och Vattenproduktion
Vecka
Månad
[l]
346
1 561
2 009

[kWh]
2 659
7 080
5 271

[l]
2 419
10 927
14 063

[kWh]
11 397
30 343
22 593

[l]
10 369
46 830
60 270

Energianvändning
per
vattenproduktion
[kWh/l]
1,5
0,6
0,37

Från Tabell 2 har vi MDD:s avsaltningseffekt, rengöringseffekt och start/omstarteffekt samt
drifttid under ett dygn. En jämförelse mellan de tre scenarions effektbehov per dygn
redovisas i Figur 24. För att göra figuren tydlig, ligger rengöring och start/omstart vid olika
tider.
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Figur 24. Tre scenariers effektbehov för MDD under ett dygn.

5.2

Elproduktion från solcellssystem på container

Enligt Formel 2 beräknades den installerade effekten till 3+2,6 = 5,6 kW på containerns tak
och en syd- eller norrvänd långsida med en modulverkningsgrad på 17 %. Med en
modulverkningsgrad på 22,8 % blir den installerade effekten 4+3,5 = 7,5 kW.

5.2.1

Gobabeb, Namibia

Enligt simulering från PVGIS 5, blir den optimerade lutningen för modulerna som installeras
på taket 26°. Beräknades elproduktionen beräknas med en modulverkningsgrad på 17 % till 5
970 kWh för taket och 2 640 kWh för en norrvänd långsida under ett år, alltså totalt 8 610
kWh per år, se bilaga 1 och 2.
Med en modulverkningsgrad på 22,8 % beräknades elproduktionen till 7 950 kWh för taket
och 3560 kWh för en norrvänd långsida under ett år, alltså totalt 11 510 kWh per år, se bilaga
3 och 4.
I Figur 25 och Figur 26 visar månatlig solelproduktion med en modulverkningsgrad på 17 %
och 22,8 % från både taket och en väggs långsida i Gobabeb. Solelproduktion från taket ligger
ganska jämnt på hela året och mest produktion för både taket och långsida är under juli.
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Månadlig solelproduktion från taket och en väggs långsida
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Figur 25. Månatlig solelproduktion med modulverkningsgrad på 17 % från taket och en norrvänd
långsida i Gobabeb.

Månadlig solelproduktion från taket och en väggs långsida
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Figur 26. Månatlig solelproduktion med modulverkningsgrad på 22,8 % från taket och en norrvänd
långsida i Gobabeb.
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5.2.2

Visby Gotland, Sverige

Enligt simulering från PVGIS 5, blir den optimerade lutningen för modulerna som installeras
på taket 42°. Beräknas elproduktion med en modulverkningsgrad på 17 % till 3 290 kWh för
taket och 2 080 kWh för en sydvänd långsida under ett år, alltså totalt 5 370 kWh per år, se
bilaga 5 och 6.
Beräknades elproduktionen med modulverkningsgrad på 22,8 % till 4 380 kWh för taket och
2 800 kWh för en sydvänd långsida under ett år, alltså totalt 7 180 kWh per år, se bilaga 7
och 8.
I Figur 27 och Figur 28 visar månatlig solelproduktion med modulverkningsgrad på 17 % och
22,8 % från båda taket och en sydvänd långsida i Visby. Solelproduktion ligger ojämnt under
ett år, betydligt mer produktion på sommar än vinter. Den mest produktionen är under maj.

Månadlig solelproduktion från taket och en väggs långsida
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Figur 27. Månatlig solelproduktion med modulverkningsgrad på 17 % från taket och en sydvänd
långsida i Visby.
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Månadlig solelproduktion från taket och en väggs långsida
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Figur 28. Månatlig solelproduktion med modulverkningsgrad på 22,8 % från taket och en sydvänd
långsida i Visby.

5.3

Dimensionering av solcellssystem för att försörja
avsaltningssystem

Enligt avsnitt 5.2 är de installerade effekten med två modulverkningsgrader lägre än de tre
scenariers drifteffekten. Detta betyder att i verkligheten kan ingen avsaltningsanläggning
komma i drift. I den avsnitten presenteras den teoretisk drifttiden för
avsaltningsanläggningen i tre scenarier, vilken är enligt Formel 3.
I Tabell 5 visar drifttid och vattenproduktion för de tre scenarierna med solelproduktion på
containern i Gobabeb och i Visby med en modulverkningsgrad på 17 %. Drifttiden blir som
mest 6,4 % av året i Gobabeb och 3,8 % i Visby vid scenario 1. Vattenproduktion blir som
mest 24 364 liter av året i Gobabeb och 14 514 liter i Visby vid scenario 3.
Tabell 5. Drifttid och vattenproduktion med modulverkningsgrad på 17 % för tre scenarier som
används i Gobabeb och Visby vid beräkningarna.

Scenario

1
2
3

Drifteffekt
[kW]

16
43
32

Solelproduktion
[kWh]

Drifttid under ett år
[h]

Gobabeb

Visby

Gobabeb

Visby

8 610

5 370

538
200
269

336
125
168
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Drifttid under ett
år
[%]
Gobabeb Visby

6,1
2,3
3,1

3,8
1,4
1,9

Vattenproduktion
per år
[l]
Gobabeb
Visby

5 740
14 350
23 270

3 580
8 950
14 514

I Tabell 6 visar samma produktion som Tabell 5, fast med en modulverkningsgrad på 22,8 %.
Då blir drifttiden som mest 8,2 % av året i Gobabeb och 5,1 % i Visby vid scenario 1.
Vattenproduktion blir som mest 31 108 liter av året i Gobabeb och 19 305 liter i Visby vid
scenario 3.
Tabell 6. Drifttid och vattenproduktion med modulverkningsgrad på 22,8 % för tre scenarier som
används i Gobabeb och Visby vid beräkningarna.

Scenario

1
2
3

Drifteffekt
[kW]

16
43
32

Solelproduktion
[kWh]

Drifttid under ett år
[h]

Gobabeb

Visby

Gobabeb

Visby

11 510

7 180

719
268
360

449
167
224

Drifttid under ett
år
[%]
Gobabeb Visby

8,2
3,1
4,1

5,1
1,9
2,6

Vattenproduktion
per år
[l]
Gobabeb
Visby

7 673
19 183
31 108

I Tabell 7 visar hur stort installerad effekt och motsvarade modulyta som skulle behövas för
att uppnå 100 % drifttid under ett år i Gobabeb och Visby. Alla modulerna installeras med
optimerad lutning på marken. En annan förutsättning är att all överskottsproduktion kan
lagras i batterier utan förluster. Detta för att visa vilken minsta teoretiska solcellsmoduler yta
som skulle behövas. Den minsta teoretiska solcellsmoduler yta som behövs är 307 m2 i
Gobabeb vid scenario 1 med modulverkningsgrad på 22,8 %, och det är ca 10 gånger större än
vad som får plats på tak och långsida av containern.
Tabell 7. Installerad effekt och motsvarad modulyta för att uppnå 100 % drifttid under ett år i
Gobabeb och Visby för modulverkningsgrad på 17 % och 22,8 %.

Scenario
1
2
3

Elproduktion per
installerad kW
[kWh/kW]
Gobabeb

Visby

1990

1040

Installerad effekt
för 100 % drifttid
[kW]
Gobabeb
70
189
141

Visby
134
362
270

Motsvarande modulyta
[m2]
Verkningsgrad
Verkningsgrad
17 %
22,8 %
Gobabeb Visby Gobabeb
Visby
412
788 307
588
1112
2129 829
1588
829
1588 618
1184

Drifttid är en linjär funktion av installerad effekt samt motsvarande modulyta om drifteffekt
och elproduktion är konstant, enligt Formel 4 i avsnitt 4.3. För att tydligt visa deras
samband, har scenario 3 valts för undersökningen. I Tabell 8 redovisas installerad effekt
samt motsvarande modulyta för olika drifttid i Gobabeb och Visby med två olika
modulverkningsgrader. Med samma drifttid minskar motsvarande modulyta mellan 100 –
200 m2 i Gobabeb när modulverkningsgraden höljs från 17 % till 22,8 %. I Visby minskar då
modulytan mellan 300 – 500 m2.
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4 787
11 967
19 405

Tabell 8. Olika drifttid för installerad effekt och modulyta i scenario 3 med två olika
modulverkningsgrader.

Drifttid under ett år
[%]

Installerad effekt
[kW]
Gobabeb
141
127
113
99
85
71

100
90
80
70
60
50

Visby
270
243
216
189
162
135

Motsvarande modulyta
[m2]
Verkningsgrad
Verkningsgrad
17 %
22,8 %
Gobabeb Visby Gobabeb
Visby
829
1 588
618
1 184
746
1 429
556
1 066
663
1 270
494
947
580
1 112
433
829
497
953
371
710
415
794
309
592

I Figur 29 visar hur mycket länge drifttid man kan få för scenario 3 i Gobabeb och Visby för
varje ny kvadratmeters modulyta som tillkommer med två olika modulverkningsgrader. Vid
samma verkningsgrad tillkommer mer modulyta i Visby än Gobabeb i önskade drifttid. Vid
högre verkningsgrad tillkommer mindre modulyta på samma plats i önskade drifttid.

Samband mellan modulyta och driftid med olika modulverkningsgrader
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Figur 29. Samband mellan modulyta och drifttid för scenario 3 i Gobabeb och Visby med två olika
modulverkningsgrader.
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5.4

Dimensionering av batterilager för solcellssystem

För att dimensionera batterilager för solcellssystem, har scenario 3 valts i Gobabeb för
undersökningen för att solinstrålningen är jämnt år runt och alla modulerna installeras med
optimerad lutning.

5.4.1

100 % drifttid

Solcellernas installerade effekt är 141 kW om avsaltningssystemet ska köras med 100 %
drifttid i Gobabeb. Solelproduktion per månad simuleras i PVGIS 5, se Figur 30. Årliga
solelproduktion är 280 000 kWh. Oktober har mest solelproduktion på 25 000 kWh och juni
har minst solelproduktion på 21 100 kWh.
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Figur 30. Månatlig solelproduktion i Gobabeb med 141 kW installerad solcellseffekt.

Ett batterilager med kapacitet 500 kWh kommer att behövas i en typisk vecka med soligt
väder under oktober, se Figur 31. Från grafen kan man utläsa att dagar med bra
solelproduktion så håller sig batterilagret ungefär mellan 70 kWh till 500 kWh.
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Figur 31. Resultat för batteri med kapacitet av 500 kWh i scenario 3 under en typisk vecka i oktober.

Ett batterilager med kapacitet 620 kWh kommer att behövas i en typisk vecka med soligt
väder under juni, se Figur 32. Från grafen kan man utläsa att dagar med bra solelproduktion
så håller sig batterilagret ungefär mellan 50 kWh till 620 kWh.
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Figur 32. Resultat för batteri med kapacitet av 620 kWh i scenario 3 under en typisk vecka i juni.

5.4.2

50 % drifttid

Solcellernas installerade effekt är 71 kW om avsaltningssystemet ska köras med 50 % drifttid
i Gobabeb. Solelproduktion per månad simuleras i PVGIS 5, se Figur 33.
Årliga solelproduktion är 141 000 kWh. Oktober har mest solelproduktion på 12 600 kWh
och juni har minst solelproduktion på 10 600 kWh.
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Figur 33. Månatlig solelproduktion i Gobabeb med 71 kW installerad solcells effekt.

Ett batterilager med kapacitet 100 kWh kommer att behövs i en typisk vecka med soliga
väder under oktober, se Figur 34. Från grafen kan man utläsa att dagar med bra
solelproduktion så håller sig batterilagret ungefär mellan 10 kWh till 100 kWh.
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Figur 34. Resultat för batteri med kapacitet av 100 kWh i scenario 3 under typisk vecka i oktober.

Ett batterilager med kapacitet 160 kWh kommer att behövas i en typisk vecka med soligt
väder under juni, se Figur 35. Från grafen kan man utläsa att dagar med bra solelproduktion
så håller sig batterilager ungefär mellan 20 kWh till 160 kWh.
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Figur 35. Resultat för batteri med kapacitet av 160 kWh i scenario 3 under en typisk vecka i juni.
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5.4.3

Batteristorlek för olika drifttider

Här använder vi Tesla Powerwall2 med tekniska specifikationer från Tabell 3.
Batterikapacitet har valts till den största som behövs för solcellssystem i två drifttider.
Batteriets nettovolymer och pris för två drifttider i Gobabeb redovisas i Tabell 9.
Tabell 9. Storlek för Tesla Powerwall2 i de olika drifttiderna i scenario 3.

Drifttid
[%]

Kapacitet
[kWh]

Antal batterier
[st]

Volym
[m3]

Pris
[kr]

100

620

46

6,2

3 100 000

50

160

12

1,6

800 000

5.5

Utrymmen i containern

Utrymmen i containern med alla utrustningar som MDD, batterier och solceller för två
drifttid i scenario 3, Gobabeb redovisas i Tabell 10. Vid 100 % drifttid med
modulverkningsgrad på 17 % blir nettovolymer på alla utrustningar ca 43,6 m3, och 35,6 m3
med verkningsgrad på 22,8 %, det blir ingen övervolym i containern. Vid 50 % drifttid blir
nettovolym ca 21,6 m3 med verkningsgrad på 17 % och 17,6 m3 med verkningsgrad på 22,8 %,
övernettovolym i containern blir då 11,5 m3 och 15,5 m3.
Tabell 10. Utrymmen i containern för olika drifttid i scenario 3.

Drifttid
[%]

MDD:s
volym
[m3]

100
50

5.6

3,4

Batteriers
volym
[m3]

Solcellers volym
[m3]
17 %

22,8 %

6,2

34,0

26

1,2

17,0

13,0

Containers
volym
[m3]

Övervolym i
containern
[m3]
17 %
22,8 %
Går ej packa ihop

33,1

11,5

15,5

Ekonomi

Kostnad för ett komplett solcellssystem med en standardverkningsgrad på 17 % ligger ca 10
000 kr per installerad kW. Med en högre verkningsgrad som 22,8 % kan priset antas
fördubbla sig. Enligt formeln i avsnitt 4.6 kan produktionskostnad och
vattenproduktionskostnad vid 50 % drifttid i scenario 3, Gobabeb beräknas, se Tabell 11.
Livslängd för solcellsmodulerna beräknas på 25 år. När det gäller batterierna har Tesla
Powerwall2 en garantitid på 10 år, därmed räknar med ett byte under 25 år och anta att
kostnaden då har halverats. Solelensproduktionskostnad är 0,54 kr/kWh med en
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verkningsgrad på 17 % och 0,74 kr/kWh med en verkningsgrad på 22,8 %. Kostnad per liter
renvatten är 0,20 kr med verkningsgrad på 17 % och 0,27 kr med verkningsgrad på 22,8 %.
Tabell 11. Produktionskostnad och vattenproduktions kostnad vid 50 % drifttid i scenario 3,
Gobabeb.

Investeringskostnad
[kr]

Modulverkningsgrad
[%]

6

Solceller

17

710 000

22,8

1 420 000

Batterilager
1 200 000

Produktionskostnad
[kr/kWh]

Vattenproduktions
kostnad
[kr/l]

0,54

0,20

0,74

0,27

DISKUSSION

Sötvattenresurser är grunden till utvecklingen av den mänskliga civilisationen. Människor
och djur behöver dricka vatten, jordbruket behöver vatten för bevattning och i industrin
spelar vatten också en viktig roll. Man kan säga att vattenresurserna har ett direkt samband
med utvecklingen av en region.
Vattenbrist är ett hinder för samhällets utveckling. Man kan lösa det med avsaltningsteknik
för att skapa sött vatten på platsen, vilket kräver stor energi. För länder som inte har ett
komplett kraftsystem och tillräcklig mängd energi kan detta bli ett problem.
Solenergi har potential att ge el åt alla och solstrålningen är helt gratis från naturen. Det kan
förändra energianvändningen i framtiden. Kombinationen solenergi med
avsaltningsmaskinen MDD kan det bli en lösning till de länder som både har brist på sött
vatten och komplett kraftsystem.

6.1

Solceller på container

Årlig solelproduktion från container i Gobabeb, Namibia är 8 610 kWh och i Visby, Gotland 5
370 kWh med en modulverkningsgrad på 17 %. Skillnaden mellan de två värdena är mest
baserad på solinstrålning. Gobabeb ligger närmare ekvatorn än Visby och har nästan dubbelt
så stor solinstrålning som Visby.
Solelproduktionen med två modulverkningsgrader från containern kan inte köra MDD vid
full drift under ett år, på grund av den begräsande modulytan vilken inte ger tillräckligt stor
effekt. Drifttiden då man kör MDD blir väldigt liten. Det betyder att vattenproduktionen inte
kan nå företagets förväntan.
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6.2

Dimensionering av solcellssystem och batterilager

För att vattenproduktionen ska uppnå företagets mål, behöver man öka solcellssystemets
installerade effekt, därmed kommer modulytan att öka. För att köra 100 % drift under ett år
krävs en installerad effekt 141 kW i Gobabeb respektive 179 kW i Visby för scenario 3.
Motsvarade modulyta blir 829 m2 och 1588 m2 med modulverkningsgrad på 17 %, med
verkningsgrad på 22,8 %, kan modulyta sänka till 618 m 2 och 1184 m2. Det är en stor markyta
för installerad solcellanläggning.
Batterilager gör att avsaltningssystemet kan hålls i drift då solelproduktion inte är tillräcklig.
Tabell 9 visar batteriernas storlek för olika drifttider i scenario 3, Gobabeb. Den valda
batteritekniken är Tesla Powerwall2. Förtagets mål är att MDD ska vara mobil och flexibel.
Om man sänker drifttiden till 50 % i Gobabeb kan den installerade solcellseffekten sjunka till
71 kW och modulytan blir 415 m2 vid en verkningsgrad på 17 % och 309 m2 vid en
verkningsgrad på 22,8 % i scenario 3. Kapaciteten för batterilagret som kunna köras i
Gobabeb hela året blir 160 kWh. Nettovolym för alla utrustningar är mindre än en containers
volym.

6.3

Ekonomi

Ekonomisk beräkning för hela avsaltningsanläggning på detta arbete är en grov beräkning
som inte tar hänsyn till driftkostnader, degradering- och nuvärde av produktionen. När det
gäller 50 % drifttid i Gobabeb för scenario 3 med en modulverkningsgrad på 17 %, har
produktionskostnad beräknats till 0,54 kr/kWh och kostnad per liter renvatten till 0,2 kr. I
Visby kan kostnad den för renvatten bli högre för att solelproduktionen i Visby är mindre än
Gobabeb. Brukningsavgift per liter levererat vatten är 0,03 kr i Gotland (Gotland, 2018).
Detta är mer än sex gångers kostnad för upp nå hälften av företagets mål. Man får väl därför
säga att det inte är ett realistiskt alternativ i nuläget på Gotland. För vattenbristområden kan
det vara ett värdefullt sätt.

6.4

Felkällor

Simuleringar har utförts med PVGIS 5 för detta arbetet. Det är ett enkelt
simuleringsprogram. PVGIS 5 har ett standardvärde på 14 % för systemförlusten. Men i
verkligheten finns olika okända faktor som påverka förlusterna, vilken gör att
solelproduktion från simuleringen kanske skiljer sig från den verkliga på olika platser.
Dimensionering av batterilager gjordes med en enkel modell, vilken är baserad på
differensen mellan solelproduktion och MDD:s effektbehov. Resultaten från modellen är bara
för ideala förhållande. Detta betyder att inga beräkningar med ur- och uppladdningstid har
tagits med och ingen hänsyn har tagits till förluster i växelriktare och batteriernas
verkningsgrad.
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För att förenkla montaget, underlätta service samt för att undvika överhettning måste
batterierna sitta med visst avstånd mellan varandra. Detta innebär att den verkliga volymen
blir större än den beräknade volymen. Detta ger att nettovolym har använts för Tesla
Powerwall2 när batteriernas volym har beräknats.

7

SLUTSATSER

Slutsatserna av detta arbete är att med befintliga teknik och enbart med solel från solceller på
containern är avsaltningsanläggningen omöjlig att köra året runt off-grid. Den högsta
solelproduktionen från solceller på containern är 11 MWh i Gobabeb med en
modulverkningsgrad på 22,8 %, och den högsta drifttiden är 8 % per år i scenario 1.
Scenario 3 uppnår företagets mål på vattenproduktionen. För att kan köra 100 % drifttid
krävs en installerad effekt 141 kW i Gobabeb respektive 179 kW i Visby för scenario 3. Den
minsta motsvarande modulytan blir 618 m 2 i Gobabeb och 1 184 m2 i Visby med en
verkningsgrad på 22,8 %. Det blir inget extra utrymme med utrustningar som MDD, solceller
och batterilager i containern.
Solinstrålningen är jämn i Gobabeb. Därför har Gobabeb valts för att dimensionera
batterilagret. När det gäller 50 % drift i scenario 3, behöver batterierna en kapacitet på minst
160 kWh för att köra avsaltningsmaskin off-grid i Gobabeb. Nettovolym med utrustningar
som MDD, solceller och batterilager blir mindre än containerns volym, d.v.s att de får plats i
containern.
Kostnaden per liter producerade renvatten är 0,2 kr för scenario 3 i Gobabeb med en
livslängd på 25 år för solcellsmodulerna. Detta är mer än sex gånger högre än vattenpriset på
Gotland och i Gotland har mycket minder solelproduktion än i Gobabeb. Det innebär att det
inte är en kostnadseffektiv lösning för Gotland i nuläget. Men kostnaden kan sjunka i
framtiden då normalt solceller och batterier bli billigare med tiden. För vattenbristområden
så som Gobabeb kan det vara ett värdefullt sätt att lösa vattenbristen.

8

FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE

I denna studie har PVGIS 5 använts för att simulera solcellsproduktionen. Det skulle vara
intressant att se vilken resultatanvändning av PVsyst med samma input data skulle ge.
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Resultaten söker om avsaltningsanläggningen körs off-grid. Det skulle vara intressant att se
om system kopplas till elnät.
Kontrollera om det är möjligt göra mindre maskin med lägre effektbehov.
Kontrollera om rimligheten för att köra avsaltning med andra tekniker från solenergi eller
andra energikällor utan solenergi.
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BILAGA 1

Performance of grid-connected PV
PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:
Provided inputs:
Latitude/Longitude:
Horizon:
Database used:
PV technology:
PV installed:
System loss:

Simulation outputs
-23.330, 15.020
Calculated
PVGIS-SARAH
Crystalline silicon
3 kWp
14 %

Outline of horizon at chosen location:

Slope angle:
Azimuth angle:
Yearly PV energy production:
Yearly in-plane irradiation:
Year to year variability:
Changes in output due to:
Angle of incidence:
Spectral effects:
Temperature and low irradiance:
Total loss:

Monthly energy output from fix-angle PV system:

26 (opt) °
180 °
5970 kWh
2630 kWh/m²
68.70 %
-2.5 %
-0.2 %
-9.5 %
-24.3 %

Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:

Monthly PV energy and solar irradiation
Month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Em
516
469
515
486
482
447
475
503
508
533
513
521

Hm
231
210
231
215
210
191
203
218
223
236
229
232

SDm
25.9
26
20
23.4
12.5
13.4
6.06
20.9
17.3
17.1
10.5
23.8

Em: Average monthly electricity production from the given system [kWh].
Hm: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules
of the given system [kWh/m²].
SDm: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].

PVGIS ©European Union, 2001-2017.

The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European
Union policies in general. Our goal is to keep this information timely and accurate. If errors are brought to our attention, we will
try to correct them.
However the Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.
This information is: i) of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular
individual or entity; ii) not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date; iii) sometimes linked to external sites
over which the Commission services have no control and for which the Commission assumes no responsibility; iv) not
professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).
Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we
cannot guarantee that our service will not be interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no
responsability with regard to such problems incurred as a result of using this site or any linked external sites.

Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
save where otherwise stated.

Report generated on 2018/05/13
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BILAGA 2

Performance of grid-connected PV
PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:
Provided inputs:
Latitude/Longitude:
Horizon:
Database used:
PV technology:
PV installed:
System loss:

Simulation outputs
-23.330, 15.020
Calculated
PVGIS-SARAH
Crystalline silicon
2.6 kWp
14 %

Outline of horizon at chosen location:

Slope angle:
Azimuth angle:
Yearly PV energy production:
Yearly in-plane irradiation:
Year to year variability:
Changes in output due to:
Angle of incidence:
Spectral effects:
Temperature and low irradiance:
Total loss:

Monthly energy output from fix-angle PV system:

90 °
180 °
2640 kWh
1380 kWh/m²
23.10 %
-6.3 %
? (0) %
-8.6 %
-26.4 %

Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:

Monthly PV energy and solar irradiation
Month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Em
74.1
109
205
291
363
368
375
333
245
152
78.2
50.6

Hm
44.7
66
114
150
181
180
184
166
129
88.3
48.7
31.1

SDm
9.41
2.79
6.13
15
10.9
14.3
7.72
16.1
7.46
3.31
1.47
2.93

Em: Average monthly electricity production from the given system [kWh].
Hm: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules
of the given system [kWh/m²].
SDm: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].

PVGIS ©European Union, 2001-2017.

The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European
Union policies in general. Our goal is to keep this information timely and accurate. If errors are brought to our attention, we will
try to correct them.
However the Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.
This information is: i) of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular
individual or entity; ii) not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date; iii) sometimes linked to external sites
over which the Commission services have no control and for which the Commission assumes no responsibility; iv) not
professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).
Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we
cannot guarantee that our service will not be interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no
responsability with regard to such problems incurred as a result of using this site or any linked external sites.

Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
save where otherwise stated.

Report generated on 2018/06/05
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BILAGA 3

Performance of grid-connected PV
PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:
Provided inputs:
Latitude/Longitude:
Horizon:
Database used:
PV technology:
PV installed:
System loss:

Simulation outputs
-23.330, 15.020
Calculated
PVGIS-SARAH
Crystalline silicon
4 kWp
14 %

Outline of horizon at chosen location:

Slope angle:
Azimuth angle:
Yearly PV energy production:
Yearly in-plane irradiation:
Year to year variability:
Changes in output due to:
Angle of incidence:
Spectral effects:
Temperature and low irradiance:
Total loss:

Monthly energy output from fix-angle PV system:

26 °
180 °
7950 kWh
2630 kWh/m²
91.50 %
-2.5 %
-0.2 %
-9.5 %
-24.3 %

Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:

Monthly PV energy and solar irradiation
Month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Em
686
624
686
648
645
598
635
671
678
709
682
692

Hm
230
209
231
215
210
192
204
218
223
236
228
231

SDm
34.4
34.5
26.6
31.3
16.7
18
8.14
27.9
23.1
22.8
14
31.5

Em: Average monthly electricity production from the given system [kWh].
Hm: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules
of the given system [kWh/m²].
SDm: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].

PVGIS ©European Union, 2001-2017.

The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European
Union policies in general. Our goal is to keep this information timely and accurate. If errors are brought to our attention, we will
try to correct them.
However the Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.
This information is: i) of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular
individual or entity; ii) not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date; iii) sometimes linked to external sites
over which the Commission services have no control and for which the Commission assumes no responsibility; iv) not
professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).
Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we
cannot guarantee that our service will not be interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no
responsability with regard to such problems incurred as a result of using this site or any linked external sites.

Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
save where otherwise stated.

Report generated on 2018/06/05
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BILAGA 4

Performance of grid-connected PV
PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:
Provided inputs:
Latitude/Longitude:
Horizon:
Database used:
PV technology:
PV installed:
System loss:

Simulation outputs
-23.330, 15.020
Calculated
PVGIS-SARAH
Crystalline silicon
3.5 kWp
14 %

Outline of horizon at chosen location:

Slope angle:
Azimuth angle:
Yearly PV energy production:
Yearly in-plane irradiation:
Year to year variability:
Changes in output due to:
Angle of incidence:
Spectral effects:
Temperature and low irradiance:
Total loss:

Monthly energy output from fix-angle PV system:

90 °
180 °
3560 kWh
1380 kWh/m²
31.10 %
-6.3 %
? (0) %
-8.6 %
-26.4 %

Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:

Monthly PV energy and solar irradiation
Month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Em
99.7
147
276
391
489
496
505
448
330
205
105
68.1

Hm
44.7
66
114
150
181
180
184
166
129
88.3
48.7
31.1

SDm
12.7
3.75
8.26
20.3
14.7
19.2
10.4
21.7
10
4.46
1.98
3.94

Em: Average monthly electricity production from the given system [kWh].
Hm: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules
of the given system [kWh/m²].
SDm: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].

PVGIS ©European Union, 2001-2017.

The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European
Union policies in general. Our goal is to keep this information timely and accurate. If errors are brought to our attention, we will
try to correct them.
However the Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.
This information is: i) of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular
individual or entity; ii) not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date; iii) sometimes linked to external sites
over which the Commission services have no control and for which the Commission assumes no responsibility; iv) not
professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).
Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we
cannot guarantee that our service will not be interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no
responsability with regard to such problems incurred as a result of using this site or any linked external sites.

Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
save where otherwise stated.
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BILAGA 5

Performance of grid-connected PV
PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:
Provided inputs:
Latitude/Longitude:
Horizon:
Database used:
PV technology:
PV installed:
System loss:

Simulation outputs
57.370, 18.180
Calculated
PVGIS-SARAH
Crystalline silicon
3 kWp
14 %

Outline of horizon at chosen location:

Slope angle:
Azimuth angle:
Yearly PV energy production:
Yearly in-plane irradiation:
Year to year variability:
Changes in output due to:
Angle of incidence:
Spectral effects:
Temperature and low irradiance:
Total loss:

Monthly energy output from fix-angle PV system:

42 °
0°
3290 kWh
1330 kWh/m²
127.00 %
-2.8 %
1.4 %
-2.8 %
-17.6 %

Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:

Monthly PV energy and solar irradiation
Month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Em
61.8
110
281
421
475
474
442
388
322
188
74.9
50.4

Hm
23.7
41.9
108
166
193
196
186
162
130
73.9
29.5
20.6

SDm
11.9
28
56.1
48.7
32.8
25.8
42.8
50.8
43.8
52.9
15.4
16.4

Em: Average monthly electricity production from the given system [kWh].
Hm: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules
of the given system [kWh/m²].
SDm: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].

PVGIS ©European Union, 2001-2017.

The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European
Union policies in general. Our goal is to keep this information timely and accurate. If errors are brought to our attention, we will
try to correct them.
However the Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.
This information is: i) of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular
individual or entity; ii) not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date; iii) sometimes linked to external sites
over which the Commission services have no control and for which the Commission assumes no responsibility; iv) not
professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).
Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we
cannot guarantee that our service will not be interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no
responsability with regard to such problems incurred as a result of using this site or any linked external sites.
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BILAGA 6

Performance of grid-connected PV
PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:
Provided inputs:
Latitude/Longitude:
Horizon:
Database used:
PV technology:
PV installed:
System loss:

Simulation outputs
57.370, 18.180
Calculated
PVGIS-SARAH
Crystalline silicon
2.6 kWp
14 %

Outline of horizon at chosen location:

Slope angle:
Azimuth angle:
Yearly PV energy production:
Yearly in-plane irradiation:
Year to year variability:
Changes in output due to:
Angle of incidence:
Spectral effects:
Temperature and low irradiance:
Total loss:

Monthly energy output from fix-angle PV system:

90 °
0°
2080 kWh
982 kWh/m²
107.00 %
-4.2 %
1.6 %
-2.5 %
-18.5 %

Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:

Monthly PV energy and solar irradiation
Month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Em
61.1
94.5
212
267
253
231
225
228
229
157
71
52.7

Hm
26.5
41.4
94.9
123
122
115
113
112
108
71.2
31.8
24.2

SDm
12.1
26.5
49
33
16.9
12
21
31.5
34.5
49.3
15.6
18

Em: Average monthly electricity production from the given system [kWh].
Hm: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules
of the given system [kWh/m²].
SDm: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].

PVGIS ©European Union, 2001-2017.

The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European
Union policies in general. Our goal is to keep this information timely and accurate. If errors are brought to our attention, we will
try to correct them.
However the Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.
This information is: i) of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular
individual or entity; ii) not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date; iii) sometimes linked to external sites
over which the Commission services have no control and for which the Commission assumes no responsibility; iv) not
professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).
Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we
cannot guarantee that our service will not be interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no
responsability with regard to such problems incurred as a result of using this site or any linked external sites.
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save where otherwise stated.
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BILAGA 7

Performance of grid-connected PV
PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:
Provided inputs:
Latitude/Longitude:
Horizon:
Database used:
PV technology:
PV installed:
System loss:

Simulation outputs
57.370, 18.180
Calculated
PVGIS-SARAH
Crystalline silicon
4 kWp
14 %

Outline of horizon at chosen location:

Slope angle:
Azimuth angle:
Yearly PV energy production:
Yearly in-plane irradiation:
Year to year variability:
Changes in output due to:
Angle of incidence:
Spectral effects:
Temperature and low irradiance:
Total loss:

Monthly energy output from fix-angle PV system:

42 °
0°
4380 kWh
1330 kWh/m²
169.00 %
-2.8 %
1.4 %
-2.8 %
-17.6 %

Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:

Monthly PV energy and solar irradiation
Month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Em
82.4
146
375
561
634
632
590
517
429
250
99.8
67.1

Hm
23.7
41.9
108
166
193
196
186
162
130
73.9
29.5
20.6

SDm
15.9
37.3
74.8
64.9
43.7
34.4
57
67.7
58.4
70.5
20.6
21.9

Em: Average monthly electricity production from the given system [kWh].
Hm: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules
of the given system [kWh/m²].
SDm: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].

PVGIS ©European Union, 2001-2017.

The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European
Union policies in general. Our goal is to keep this information timely and accurate. If errors are brought to our attention, we will
try to correct them.
However the Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.
This information is: i) of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular
individual or entity; ii) not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date; iii) sometimes linked to external sites
over which the Commission services have no control and for which the Commission assumes no responsibility; iv) not
professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).
Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we
cannot guarantee that our service will not be interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no
responsability with regard to such problems incurred as a result of using this site or any linked external sites.
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BILAGA 8

Performance of grid-connected PV
PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:
Provided inputs:
Latitude/Longitude:
Horizon:
Database used:
PV technology:
PV installed:
System loss:

Simulation outputs
57.370, 18.180
Calculated
PVGIS-SARAH
Crystalline silicon
3.5 kWp
14 %

Outline of horizon at chosen location:

Slope angle:
Azimuth angle:
Yearly PV energy production:
Yearly in-plane irradiation:
Year to year variability:
Changes in output due to:
Angle of incidence:
Spectral effects:
Temperature and low irradiance:
Total loss:

Monthly energy output from fix-angle PV system:

90 °
0°
2800 kWh
982 kWh/m²
143.00 %
-4.2 %
1.6 %
-2.5 %
-18.5 %

Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:

Monthly PV energy and solar irradiation
Month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Em
82.2
127
285
359
341
311
303
307
309
211
95.6
70.9

Hm
26.5
41.4
94.9
123
122
115
113
112
108
71.2
31.8
24.2

SDm
16.2
35.7
66
44.5
22.7
16.1
28.3
42.4
46.4
66.3
21
24.3

Em: Average monthly electricity production from the given system [kWh].
Hm: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules
of the given system [kWh/m²].
SDm: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].

PVGIS ©European Union, 2001-2017.

The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European
Union policies in general. Our goal is to keep this information timely and accurate. If errors are brought to our attention, we will
try to correct them.
However the Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.
This information is: i) of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular
individual or entity; ii) not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date; iii) sometimes linked to external sites
over which the Commission services have no control and for which the Commission assumes no responsibility; iv) not
professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).
Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we
cannot guarantee that our service will not be interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no
responsability with regard to such problems incurred as a result of using this site or any linked external sites.
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