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ABSTRACT  

Stand-alone or micro off-grid systems can be used to electrify remote areas when it is not 

economically justifiable to connect to the power grid. In Sweden there are several flood gates 

that are used to regulate the water level in hydropower dams, these dams are not always easily 

accessible. Furthermore, some flood gates are not electrified making the adjustment of the 

water level complicated and time consuming. An off-grid solution could be used to electrify the 

water level adjustment and this report aims to identify one remote dam, owned by the company 

VB Kraft, that could be electrified by implementing an off-grid solution. The report will also 

investigate which off-grid solution that is most applicable concerning maintenance demand, 

technical and economic aspects. Sensors for monitoring the status of the dam will also be 

identified which are required to preserve dam security. The chosen off-grid solution will be 

simulated on a yearly basis and the most appropriate size of the components will be specified. 

The report has been conducted by collecting material from the company, a literature study and 

by interviews and email conversations. Calculations have been performed by using MATLAB 

and Excel. The data is based on measurements from the Swedish Meteorological and 

Hydrological Institute. The result revealed that Lilla Ursen, a remote dam in Dalarnas county, 

is maneuvered often and therefore this study will investigate electrification of this dam. Out of 

the four alternatives (small wind, hydro and hydrokinetic power and PV), PV was considered 

the most suitable in an off-grid system combined with a lead-acid battery. Sensors considered 

important for dam security are water level and flow monitoring, position indicator for the flood 

gate, camera monitoring and a temperature sensor. It also important with a logger and 

transmitter. The battery is protected with an charge controller. A series of sensitivity analysis 

have been conducted and the result showed a large variation concerning the battery capacity 

and the modules area and peak power. For Lilla Ursen it is recommended with a PV module of 

30 Wp and a lead-acid battery with a capacity of 280 Ah.  

Keywords: off-grid, stand-alone, hybrid, MATLAB, stand-alone PV, flood gate, dam safety, 

maintenance 
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SAMMANFATTNING  

Off-grid lösningar används för att elektrifiera avlägsna platser utan befintlig uppkoppling mot 

elnätet. Användningsområdet är brett och exempelvis kan off-grid lösningen ämna till att förse 

en odlingscontainer på Svalbard med el. Ett annat alternativ är att förse basstationer för tele. 

Ett ytterligare tänkbart användningsområde är att elektrifieringen av utskovsluckor vid 

reglerdammar.  

Då reglerdammarna kan vara otillgängliga och manövreringen, i vissa fall, ej är elektrifierad 

blir regleringen av utskovsluckan både tidskrävande och komplicerad. Syftet med denna studie 

är därmed att identifiera en av VB Krafts reglerdammar vilken är i behov av att elektrifieras. 

Vidare ska en lämplig off-grid lösning tas fram för den utvalda utskovsluckan utifrån tekniska 

såväl ekonomiska aspekter och med avseende på underhållsbehovet. Utöver elförsörjningen 

ska övervakningsutrustning identifieras vilka ämnar till att säkerställa dammsäkerheten. 

Dessutom ska off-grid lösningens komponenter dimensioneras för att tillgodose elbehovet på 

årsbasis.  

Resultatet togs fram genom att dels insamla litteratur och mätdata, dels intervjuer, dels genom 

mailkonversationer. Simuleringen och beräkningar gjordes i Excel och med MATLAB. Studien 

kommer fram till att Lilla Ursen är i störst behov av elektrifiering. Valet av utskovslucka och 

regleringsdamm utgår helt från en intern workshop som hållits med den grupp vilka sköter 

regleringen av VB Krafts utskovsluckor. Resultatet visar också att det inte är försvarbart att 

investera i ett småskaligt vind-, vatten- eller strömkraftverk då resurserna är knappa och 

dessutom är underhållsbehovet högt eller okänt för dessa alternativ. Vidare är dessa alternativ 

kostsamma eftersom elproduktionen är ineffektiv och implementerandet komplext. Därmed 

anses en off-grid lösning bestående av en solcellsmodul och ett ventilerat blybatteri vara det 

mest praktiskt genomförbara alternativet. För att säkerställa dammsäkerheten behöver off-

grid lösningen övervakas med sensorer och för Lilla Ursen anses det vara nödvändigt med två 

nivåsensorer, en temperatursensor, en flödessensor samt en lucklägesindikator. Vidare 

kompletteras sensorerna med en övervakningskamera vilken också kan användas för att 

minska sabotage- och stöldrisken. Det är också nödvändigt med en logger och en sändare. 

Batteriet skyddas mot djup- och överladdning med en batteriregulator. 

Simuleringen av den utvalda off-grid lösningen visar batteriets kapacitet varierar mellan ca 20 

– 325 Ah samt att valet av batterikapacitet beror av elbehovet, instrålningen och andelen direkt 

instrålning. Solcellsmodulens area beror av elbehovet och instrålningen medan maxeffekten 

beror på dessa faktorer samt andelen direkt instrålning och verkningsgraden. Rekommenderat 

för Lilla Ursen är att batteriet har en kapacitet på 280 Ah och modulen en toppeffekt på ca 30 

Wp. Resultatet anses vara trovärdigt i jämförelse med andra studier. Det finns dock ett antal 

osäkerheter vilka är att en detaljanalys av skuggningens inverkan ej har gjorts. Ytterligare 

osäkerheter är att varken snötäckning av modulen eller drifttemperaturen hos batteriet inte är 

inkluderat, de föreslagna värdena antas täcka upp för dessa osäkerheter.  

Nyckelord: Off-grid, solceller, MATLAB, simulering, utskovslucka, regleringsdamm, 

underhållsbehov 
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1 INLEDNING 

Småskalig lokal elproduktion utan uppkoppling mot elnätet har ett flertal olika 

användningsområden och brukar benämnas off-grid lösningar. Dessa har undersökts i ett 

flertal studier. Andreasson och Lindh (2018) har utrett om det är ekonomiskt lönsamt att 

försörja en odlingscontainer på Svalbard genom att använda solceller och vindkraft i 

kombination med batterier. Bondesson (2010) har undersökt ett ytterligare 

tillämpningsområde, vilket är basstationer för tele (sändare och mottagare av radiovågor). 

Bondesson förklarar att basstationen traditionellt förses med el från dieselgeneratorer, men i 

och med miljöpåverkan vid användning av fossila bränslen och ekonomiska faktorer har 

intresset ökat för att ersätta dessa med förnyelsebara energikällor. Främst solceller och 

vindkraft men det forskas även på biobränslen och småskalig vattenkraft. Medan en studie av 

R. Andersson (2014) har undersökt om det är ekonomiskt lönsamt för ett småhus att bli 

självförsörjande med el med hjälp av förnyelsebara energikällor, så som sol- och vindkraft, och 

därmed helt bli fristående från elnätet. Det finns såldes olika användningsområden för off-grid 

lösningar och olika energikällor kan användas och kombineras utefter behov. Vilket även 

Bondesson (2010) påpekar, att systemlösningen till stor del beror av olika faktorer och därmed 

måste designas efter situationen.  

 Bakgrund 

Enligt Mandelli, Barbieri, Mereu och Colombo (2016) finns det olika off-grid teknologier: 

konventionella, icke-konventionella och hybrida. De konventionella off-grid lösningarna 

utgörs oftast av dieselgeneratorer, de icke-konventionella är exempelvis solceller eller 

vindkraft i kombination med batterier. En kombination av olika kraftkällor, oavsett icke- eller 

förnybar produktion, definieras enligt författarna som hybrida. Vidare skriver Mandelli, m.fl. 

att det finns en distinktion i litteraturen beroende på hur många konsumenter som finns i 

systemet. En off-grid lösning som förser endast en konsument kallas för ett egenförsörjt system 

(stand-alone) medan ett mikro-system förser flera konsumenter med el. De förklarar också att 

mikro-systemen omfattar ett distributionsnät vilket de egenförsörjda systemen inte gör.  

De egenförsörjda systemen används vid otillgängliga platser och orsaken är främst, enligt Ali 

och Salih (2013), att det av ekonomiska, geografiska och miljömässiga skäl är olönsamt att 

investera i en uppkoppling mot stamnätet. Enligt Aikur, Saidur, Ping och Ullah (2013) är 

dieselgeneratorerna vanligt förekommande i off-grid lösningar, Chauhan och Saini (2014) 

påpekar däremot att diselgeneratorer inte är lämpliga för avlägsna system eftersom 

bränsletransporten kan försvåras. Författarna konstaterar också att förnyelsebara energikällor 

så som sol-, vind- och småskalig vattenkraft är de mest gångbara alternativen för att 

elektrifiera avlägsna platser med obefintlig uppkoppling mot elnätet. Däremot anser de att 

produktionen från dessa energikällor är intermittent vilket leder till produktionsbortfall när 
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det exempelvis är låg solinstrålning eller låga vindhastigheter. De skriver också att den 

intermittenta produktionen leder till låg leveranssäkerhet och höga kostnader, vidare blir 

systemet känsligt för stora lastvariationer. De påpekar dock att leveranssäkerheten kan 

förbättras antingen genom att i ett egenförsörjt system inkludera energilagring, eller genom 

att kombinera olika kraftkällor vilket enligt tidigare definition benämns som hybrida off-grid 

system. Akikur m.fl. (2013) skriver att hybrida off-grid lösningar vanligtvis består av solceller 

i kombination med småskalig vattenkraft och vindkraft. Chauhan och Saini (2014) tillägger att 

hybrida off-grid lösningar kan vara utrustade med energilagring, däremot är behovet inte lika 

stort då energikällorna i off-grid lösningen kompletterar varandra. Vidare påpekar Akikur m.fl. 

(2013) att hybrida off-grid lösningar blir mer komplexa och därmed ökar risken för haveri. 

1.1.1 Reglering av vattenkraft 

Dicksson och Spade (2016) skriver att begreppet damm i vardagligt tal används för att beskriva 

en damm intill en vattenkraftsstation. Författarna påpekar dock att den korrekta benämningen 

för en sådan damm är verksdamm vars syfte antingen är att dämma in fallhöjd till ett 

vattenkraftverk eller avleda vatten (avbörda) då vattenkraftverket ligger vid maxeffekt. 

Författarna nämner också att det utöver verksdammar även finns regleringsdammar vilka 

vanligtvis utgörs av en sjö där flödet vid utloppet regleras för att jämna ut mellan flödesrika 

och flödesfattiga perioder. Lindblom och Holmgren (2016) påpekar att de enklare 

regleringsdammarna vanligtvis inte går att fjärrmanövrera, dessa regleras och övervakas 

manuellt medan större regleringsdammar regleras automatiskt. Dicksson och Spade (2016) 

förklarar också att en regleringsdamm kan användas för att reglera vattenflödet till kraftverket 

och på så sätt optimera vattenkraftverkets elproduktion. Däremot menar Möller och Wiklund 

(2018) att regleringen av elproduktionen är beroende av vattenkraftverkens märkeffekt. 

Författarna förklarar att om kapaciteten är stor optimeras driften utifrån ett antal faktorer så 

som verkningsgrad, prisbild, efterfrågan, vattensituation m.m. medan småskaliga 

vattenkraftverk antingen regleras efter vattennivån i dammen eller vattenflödet och inte efter 

efterfrågan på elkraft. Möller och Wiklund påpekar också att utöver efterfrågan på el måste 

regleringen följa föreskrivna miljödomar för avbördning samt dämnings- och 

sänkningsgränsen.  

Avbördningen justeras i sin tur med utskovsluckor vars konstruktion enligt Dicksson och 

Spade (2016) beror på driftförhållandet och det största tänkbara flöde som passerar 

mynningen. Den enklaste konstruktionen har enligt författarna ingen utskovslucka utan utgörs 

endast ett överfall eller skibord där vattnet rinner över vid en viss vattennivå, dessa är således 

självreglerande. Se Figur 1 till vänster. Medan det vid mindre och medelstora dammar är 

vanligt med plana utskovsluckor där flödet vanligtvis regleras maskinellt med motordrivna 

kugg- eller skruvstänger antingen elektriskt eller med handkraft, se Figur 1 i mitten. Vidare 

skriver författarna att segmentluckor och sektorluckor används vid större dammar, den 

förstnämnda öppnas uppåt medan den sistnämnda öppnas nedåt och visas till höger i Figur 1.  
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Figur 1: Från vänster: överfallsvärn, planlucka och sektorluckor samt en segmentlucka. Från 

Dicksson och Spade (2016, s. 34, 41, 43). © Bengt Spade 2008, 2011, 2008 

1.1.1.1. Dammsäkerhet 

Dicksson och Spade (2016) påpekar att det ställs stora krav på dammägarna och 

dammsäkerheten vilket motiveras med att ett dammbrott kan leda till stora konsekvenser. De 

förklarar att ett dammbrott kan leda till en kedjereaktion vilken kan skada infrastruktur, 

ekologin och samhällen nedströms. Enligt Svenska kraftnät (SvK) (2013) finns ingen definition 

gällande begreppet dammsäkerhet däremot beskriver de begreppet enligt följande: 

”Följande tre faktorer är viktiga för en god dammsäkerhet:  

- Säker dammkonstruktion. 

- Säkert handhavande (drift och tillståndskontroll). 

- Beredskap för dammbrott och allvarliga problem.” (s. 13) 

Dammsäkerheten påverkas av flera olika faktorer enligt SvK (2013), så som underhålls- och 

investeringsåtgärder samt kompetensen hos myndigheter och verksamhetsutövare (bland 

annat dammägare). Vidare menar de att digitala verktyg för instrumentering och övervakning 

även kan bidra till ökad dammsäkerhet och beredskap.  

1.1.1.2. Dammägarens ansvar 

SvK (2013) är högsta myndighetsinstans som ansvarar för dammsäkerheten i Sverige. 

Länsstyrelserna tjänar som operativa tillsynsmyndigheter och granskar kommunerna som 

utövar tillsyn över beredskap, planering och arbetar olycksförebyggande. Länsstyrelserna 

(2007) skriver att dammägaren måste utföra egenkontroll vilken syftar till att öka 

dammsäkerheten. Egenkontrollen innebär att verksamheten ska följas upp, fortlöpande 

planeras och kontrolleras för att minska riskerna för människa och miljö. Omfattningen beror 

på verksamhetens storlek och miljöpåverkan. Dessutom skriver Länsstyrelsen i Dalarnas län 

(u.å.) att åtgärder vid dammens ska rapporteras till instansen och att ombyggnationer samt 

underhållsarbeten av dammanläggningar kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen. Vidare 

skriver Länsstyrelsen i Jönköpings Län (u.d.) att det finns ett flertal krav på dammens 

funktion. Utskovsluckor vid dammen ska kunna regleras oavsett vattenflöde och 

driftavvikelser ska omgående rapporteras. Vidare rekommenderar de regelbunden kontroll av 

vattenstånd och flöde, minst några gånger per vecka och i vissa fall mer frekvent. Dessutom 

ställer de även krav på stegvis reglering, snabba flödesändringar ska undvikas eftersom det kan 
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ha negativ inverkan på naturvärden och enskilda intressen. Om ett dammhaveri inträffar 

skriver SvK (2013) att dammägaren är strikt ansvarig. 

 Problemformulering 

Detta arbete görs tillsammans med VB Energi vilka är ett energibolag som verkar inom 

Dalarnas län och ägs av Vattenfall, Ludvika kommun och Fagersta kommun. Företaget består 

även av ett flertal dotterbolag med olika verksamhetsområden varav en av dem är VB Kraft. 

(VB Energi, u.å.) VB kraft äger 11 vattenkraftsstationer och 42 dammar (både verksdammar 

och regleringsdammar) längs med Kolbäcksån och Arbogaån (VB Kraft, u.å.). M. Holmström 

som är chef för entreprenaden vid VB Energi (personlig kommunikation, 2019-02-08) 

förklarar att entreprenaden av vattenkraftsstationerna och dammarna drivs av VB Energi. 

Företaget sköter även manövreringen av de utskovsluckor som återfinns vid dammarna. De 

anställda som sköter manövreringen och underhållet av utskovsluckorna ingår i en 

entreprenadgrupp.  

M. Holmström (personlig kommunikation, 2019-02-08) förklarar också att alla utskovsluckor 

i dagsläget varken är fjärrmanövrerade eller uppkopplade mot stamnätet, vissa måste 

manövreras manuellt antingen elektriskt eller med handkraft. Detta medför att personal måste 

avvaras för att resa ut till de utskovsluckor som inte kan fjärrmanövreras, vilket är 

tidskrävande och innebär ineffektivt resursutnyttjande samt leder till onödiga reseutlägg för 

företaget. Utöver dessa faktorer medför det geografiska läget ytterligare komplikationer 

eftersom en del av reglerdammarna kan vara otillgängliga under vissa perioder på året, till 

exempel under vintertid, vilket ytterligare försvårar manövreringen av utskovsluckorna samt 

underhållet.  

En icke-konventionell off-grid lösning, antingen egenförsörjd eller hybrid, skulle kunna 

användas för att elektrifiera och fjärrmanövrera dessa utskovsluckor och på så sätt underlätta 

entreprenaden av utskovsluckorna. Genom att fjärrmanövrera utskovsluckan kan också 

dammsäkerheten ökas då trögheten i regleringen (resetiden) minskas samt att riskerna för 

skador vid manuell manövrering minskar. En off-grid lösning med syfte att fjärrmanövrera en 

utskovslucka skapar också ett behov av larm- och övervakningssystem för att bidra till god 

dammsäkerhet, dessa system leder till ytterligare strömförbrukning som måste tillgodoses av 

off-grid lösningen. 

 Syfte 

Studien ämnar till att identifiera en av VB Krafts utskovsluckor som är i störst behov av 

elektrifiering (vilket även inkluderar fjärrmanövrering). Vidare ska tillämpbarheten av olika 

off-grid lösningar undersökas för att identifiera den off-grid lösning som har störst potential 

att tillgodose elbehovet och säkerställer dammsäkerheten vid det utvalda studieobjektet. En 

off-grid lösning kommer att dimensioneras för att tillgodose elbehovet på årsbasis. 
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 Frågeställningar 

1. Av de utskovsluckor som ägs av VB Kraft, vilken är i störts behov av elektrifiering och därmed 

fjärrmanövrering?  

2. Vilken off-grid lösning är mest lämpad för det valda studieobjektet med avseende på 

underhållsbehov, kostnader och tekniska aspekter?  

3. Vilka digitala system utöver elektrifieringen av utskovsluckan är nödvändiga för att säkerställa 

dammsäkerheten?  

4. Hur ska komponenterna i off-grid lösningen dimensioneras för att tillgodose elbehovet på 

årsbasis vid olika scenarion och driftförutsättningar? 

 

 Avgränsning 

Arbetet kommer fokusera på de utskovsluckor som ägs av VB Kraft och som är geografiskt 

svåråtkomliga och inte är uppkopplade mot elnätet. Valet av utskovslucka görs utifrån VB 

Energis behov och de geografiska förutsättningarna. Examensarbetet kommer således inte 

beröra de utskovsluckor som redan är fjärrmanövrerade eller elektrifierade.  

Valet av energikälla för den utvalda utskovsluckan kommer begränsas till icke-konventionella 

energikällor så som solceller, småskaliga vind-, vatten- och strömkraftverk. Vidare kommer 

valet av energikälla bero på resurserna vid det utvalda studieobjektet. Fördjupningen av 

tillämpbara energikällor begränsas mer specifikt till solceller, vertikalaxlade vindkraftverk, 

axiala och vertikala strömkraftverk samt Arkimedes skruvturbin. Vidare begränsas 

litteraturstudien till att endast undersöka kemisk energilagring. Valet av off-grid lösning görs 

utefter el-, underhållsbehov samt driftförutsättningar. Vidare är examensarbetets huvudfokus 

är att tillgodose elbehovet hos de digitala systemen. En omfattande studie kommer således inte 

göras med avseende på vilka digitala system som skulle kunna användas utöver de som är 

nödvändiga för att säkerställa dammsäkerheten.  

Endast en off-grid lösning kommer att simuleras. Den utvalda off-grid lösningen simuleras för 

ett år och kommer endast undersöka hur elbehovet, solinstrålningen samt andelen direkt 

instrålning påverkar valet av komponenter. Off-grid lösningens kostnad kommer inte att 

kvantifieras, däremot kommer ett resonemang av hur kostnaden påverkas vid valet av off-grid 

lösning göras. Vidare kommer den ekonomiska förtjänsten av elektrifieringen kvantifieras. 

Miljöpåverkan kommer att behandlas men varken en livscykelanalys eller 

miljökonsekvensbeskrivning kommer att inkluderas.  
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2 METOD 

Studien är indelad i tre moment, det första är att välja ett studieobjekt, det andra är att 

undersöka tillämpbarheten av off-grid lösningar för det valda studieobjektet. Det tredje är att 

simulera elproduktionen hos den utvalda off-grid lösningen. Inledningsvis valdes ett 

studieobjekt, därefter genomfördes en litteraturstudie om off-grid lösningar och 

kombinationer av energislag och energilagring. Parallellt insamlades information om 

studieobjektet. Därefter valdes en off-grid lösning vilken simulerades på årsbasis.  

 Val av studieobjekt 

Inledningsvis skulle de icke-elektrifierade reglerdammarna gås igenom för att identifiera ett 

lämpligt studieobjekt. Istället valdes ett flertal reglerdammar ut av entreprenadgruppen vid en 

intern workshop. Metodvalet grundar sig i att entreprenadgruppen har mest kännedom om 

reglerdammarna och behovet av elektrifiering samt fjärrmanövrering. Därmed fick 

entreprenadgruppen göra ett urval av de regleringsdammar som är i behov av elektrifiering 

(och fjärrmanövrering). Alternativet hade varit att undersöka de olika reglerdammarna och ge 

ett förslag till entreprenadgruppen. Denna metod hade dock varit mycket tidskrävande och 

troligtvis kommit fram till samma resultat som det som erhölls från workshopen. Resultatet 

från workshopen delgavs vid ett möte med företaget, under mötet valdes en reglerdamm 

utifrån entreprenadgruppens behov. Information om studieobjektet införskaffades 

huvudsakligen genom mejlkonversationer. Data för reglerdammen har inhämtats från SMHI:s 

mätstationer eftersom det på grund av tidsbrist inte var möjligt att mäta resurserna vid Lilla 

Ursen. Felaktiga mätvärden åtgärdades och resultatet sammanställdes i Excel.  

 Litteraturstudie om off-grid lösningar 

Undersökningen av tillämpbara off-grid lösningar kompletteras med en litteraturstudie. 

Inledningsvis gjordes en studie av de alternativ som fanns att välja på för respektive 

energikälla, därefter fördjupar sig studien inom det alternativ som var bäst lämpad för 

studieobjektet. Litteraturstudien bidrar till ökad förståelse av energikällornas tillämpbarhet 

och bygger på referenser som är publicerade mellan 2010 – 2019. Tidsperioden är begränsad 

då utvecklingen inom förnyelsebar energi varit rapid. Vidare bygger litteraturstudien på 

artiklar som hämtats från databaser så som Science Direct, Diva, IEEE, Books 24x7, Google 

Scholar och Researchgate samt internetsökningar med sökmotorn Google. Nyckelord som 

använts är främst: stand-alone, off-grid, PV, small wind, micro-hydro, hydro-kinetic turbines, 

off-grid, energy storage, review, case study m.m. Källkritik har tillämpats genom att dels gå på 

publiceringsåret, dels antalet citeringar, dels publiceringsförlaget, dels författarens 

ställningstagande och kunskapsområde. Studien omfattar även en telefonintervju där 

frågeställningarna redovisas i Bilaga 2: Intervju av P. Hed VD Vattenkraftbolaget. Valet av off-

grid lösning har gjorts i samråd med handledare och entreprenadgruppen. 
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I off-grid lösningen ingår övervakningsutrustning. Valet av övervakningsutrustning gjordes 

utifrån entreprenadgruppens behov och kompletterades med en litteraturstudie. 

Litteraturstudien omfattar en studie av övervakningsutrustning vid dammanläggningar i 

Sverige. Litteraturen har inhämtats genom internetsökningar med sökmotorn Google och 

Diva. Sökord som använts är: dammsäkerhet, funktionssäkerhet, övervakning och 

isfrihållning. Information har granskats enligt ovan. 

 Beräkning av elbehovet 

Måttangivelser för reglerdammen är hämtade från ritningar och användes för att bestämma 

elbehovet. Reglerbehovet och regleringsgraden sammanställdes och bygger på en logg som 

förts av entreprenadgruppen vid VB Energi. Elbehovet för regleringen har beräknats genom 

att välja en elmotor vilken skulle kunna användas vid reglerdammen. Valet av elmotor gjordes 

i samråd med entreprenadgruppen samt genom mejlkonversationer med företag. Elbehovet 

inkluderar även digitala övervakningssystem, produktdata för övervakningsutrustningen har 

hämtats genom internetsökningar med sökmotorn Google. Nyckelord som använts är: sensor, 

temperature, water flow, camera, water level, draw wire, batteriregulator m.m. 

Elförbrukningen för övervakningsutrustningen har beräknats genom att använda 

produktdata.  

 Val av simuleringsprogram 

Enligt Mandelli m.fl. (2016) används programvaran HOMER för att optimera och simulera 

mikro-system. Bengtsson, Holm, Larsson och Karlsson (2017) skriver även att PVsyst är 

vanligt förekommande, denna programvara är dock begränsad till solenergianläggningar. Ett 

ytterligare alternativ är WINSUN som rekommenderas av B. Karlsson, professor i 

solenergiteknik vid Mälardalens Högskola (personlig kommunikation, 2018-03-22). 

Alternativt simuleras off-grid lösningen i MATLAB vilket även gjorts av Khatib och Elmenreich 

(2014). Valet av programvara i denna studie utgår från: förkunskaper, användarvänlighet och 

tillgänglighet (d.v.s. om programvaran fanns tillgänglig vid Mälardalens Högskola). 

Beräkningsmetodiken är dåligt redovisad i WINSUN och PVsyst. WINSUN inkluderar 

dessutom inte en simuleringsmodell av batteriet. Vidare anser Bengtsson m.fl. (2017) att 

PVsyst inte är användarvänligt. HOMER har inte använts tidigare och programvaran fanns 

inte vid Mälardalens Högskola. Därmed valdes MATLAB då denna programvara använts 

tidigare och koden är bifogad i Bilaga 3: MATLAB kod.  

 Simulering- och dimensioneringsmetodik 

Beräkningarna i MATLAB-modellen bygger på en litteraturstudie vilken redovisar lämplig 

beräkningsmetodik. Nyckelord som använts vid internetsökningar är: sizing, dimensioning, 

simulation, PV, lead-acid, stand-alone, review m.fl. Samma databaser samt källkritisk praxis 
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har tillämpats som beskrivits i avsnitt 2.2. Litteraturstudien bygger även på kursmaterial. 

Mejlkonversationer fördes även med lärare inom studieområdet. En modell skapades vilken 

dimensionerar komponenterna efter elunderskottet, denna hade även kunnat optimera 

dimensioneringen efter investeringskostnaden men detta har inte gjorts. Vilket motiveras med 

att investeringskostnaden beror på ett flertal antaganden av inflationen, inköpspris (vilket 

varierar mellan leverantörer), ränta m.m. och kan därmed avvika från verkliga värden. Vidare, 

modellen är numerisk eftersom solinstrålningsdata på dygnsbasis kunde inhämtas från SMHI, 

detta ökar noggrannheten i dimensioneringen jämfört med att använda en intuitiv 

dimensioneringsmetodik vilket konstaterats av Khatib, Ibrahim och Mohamed (2016). 

Resultatet utvärderades och validerades genom att jämföra resultatet med andra off-grid 

lösningar och genom att diskutera resultatet med den interna handledaren.  
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3 LITTERATURSTUDIE 

Litteraturstudien är indelad i två sektioner, första sektionen omfattar avsnitt 3.1 till och med 

3.6. Denna del undersöker elektrifieringen av off-grid lösningen och ligger till grund för valet 

av off-grid lösning. Avsnitt 3.7 fokuserar på hur dammsäkerheten kan säkerställas medan 

avsnitt 3.8 är en fördjupning av den utvalda off-grid lösningen. 

 Småskalig vindkraft 

Tummala, Velamati, Sinha, Indraja och Krishna (2016) skriver att småskaliga vindkraftverk 

har en märkeffekt mindre än 16 kW. Vidare beräknar Halvarsson och Larsson (2013) att den 

teoretiskt maximala elproduktionen från ett vindkraftverk kan beräknas med Formel 1. 

Formeln visar att elproduktionen påverkas av luftens densitet, sveparean på rotorn och 

effektkoefficienten samt växellådans och generatorns verkningsgrad.  

𝑃 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣3 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝜂𝑣ä𝑥𝑒𝑙𝑙å𝑑𝑎 ∗ 𝜂𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟  Formel 1 

Halvarsson och Larsson (2013) skriver att vindkraftverkets sveparea är den area som täcks av 

rotorbladen. Arean har en stor inverkan på elproduktionen, större sveparea innebär ökad 

elproduktion. Arean är i sin tur är beroende av rotorbladens radie i kvadrat och Salih, Taha 

och Alawsaj (2012) har visat att desto större rotorradie desto större elproduktion. Författarna 

visar också att elproduktionen ökar med ökande densitet vilken i sin tur beror av tryck och 

temperatur. De förklarar att ökande tryck och minskande temperatur har en positiv inverkan 

på elproduktionen. 

Utöver sveparean och densiteten visar Formel 1 att vindkraft lämpad för geografiska platser 

som är utsatta för höga vindhastigheter. Sunderland, Narayana, Purts, Conlon och McDonald 

(2016) förklarar att detta beror på att elproduktionen ökar trefaldigt med ökande 

vindhastighet. Nordqvist och Öhman (2009) tillägger att vindens riktning också har inverkan 

på produktionen, bäst effektuttag uppnås om vinden inkommer vinkelrät mot rotorn. Vidare 

påpekar Halvarsson och Larsson (2013) att om luftflödet hindras kommer en oordnad 

luftrörelse att bildas (turbulens) och både riktningen och hastigheten kommer variera. 

Vindkraftverkets placering med avseende på vindens riktning, hastighet och strömning är 

således viktig för att effektivt utnyttja vindens energiinnehåll. Utifrån denna aspekt förklarar 

författarna att det är av stor vikt att mäta vindresurserna där vindkraftverket monteras, 

antingen görs vindmätningar direkt på platsen, alternativt mäts vindpotentialen med 

insamlade, metrologiska data. 

Halvarsson och Larsson (2013) tillägger att utöver de ovan nämnda faktorerna påverkas 

elproduktionen även av vindkraftverkets effektfaktor, också kallad effektkoefficient. Detta 

nyckeltal används för att mäta effektiviteten på vindkraftverket och i praktiken kan maximalt 

59% av vindens effekt tas till vara enligt författarna. Effektfaktorn beror av vindkraftverkets 

löptal som är ett nyckeltal som anger förhållandet mellan rotorns spetshastighet och den 

ostörda vindhastigheten. Beroende på antalet rotorblad kommer löptalet variera och 
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effektfaktorn kan hämtas ur diagram om vindkraftstypen och löptalet är känt. Vidare förklarar 

författarna att löptalet beskriver hur väl ett vindkraftverk lyckas konvertera vindens energi och 

blir således en form av verkningsgrad.  

3.1.1 Vertikala vindkraftverk  

Enligt Tummala, Velamati, Sinha, Indraja och Krishna (2016) finns det två typer av småskaliga 

vindkraftverk: horisontalaxlade (HAWT) och vertikalaxlade (VAWT). De skriver att HAWT 

dominerar marknaden och har hög verkningsgrad, upp till 45% enligt Olsson (2011), förutsatt 

att vindkraftverkets riktning är i vindens riktning. HAWT är därför lämpat för geografiska 

lägen där det är låg turbulens och låg variation i vindriktningen. De skriver även att VAWT 

generellt sett har lägre verkningsgrad jämfört med HAWT, runt 35 - 40% enligt Olsson (2011). 

Fördelen med VAWT skriver Johari, Jalil och Shariff (2018) är att navet inte måste anpassas 

efter vindriktningen vilket leder till att VAWT anses vara lämpad vid turbulenta 

vindförhållanden och låga vindhastigheter.  

Halvarsson och Larsson (2013) förklarar att vertikala vindkraftverk kan delas in i två 

underkategorier: Darrieus och Savonius. Skillnaden mellan dessa är hur kraften verkar på 

rotorbladen, Darrieus drivs av lyftkraft medan Savonius drivs av dragkraft. Dessa typer kan 

också kombineras. Tummala m.fl. (2016) vilka gjort en sammanställning över småskaliga 

vindkraftverk skriver att Darrieus mest analyserats experimentellt och numeriskt. De skriver 

att effektfaktorn för Darrieus ligger mellan 20 och 55%. Vidare förklarar de att en effektfaktor 

på 55% uppnåddes för en turbin med effektiv reglering av rotorbladen. Författarna konstaterar 

att verkningsgraden måste förbättras för Darrieus och detta kan göras genom att ändra 

bladvinkeln, problemet är att kostnaden för sådan teknik är hög. Vidare nämner Chiriboga och 

Bodell (2015) att Darrieus inte är självstartande, om en befintlig uppkoppling mot elnätet 

saknas är det nödvändigt med en startmotor.  

Savoniusrotorn har enligt Tummala m.fl. (2016) låg verkningsgrad, vilket orsakas att 

rotationen bromsas upp av rotorns utformning. Detta styrks även Zemamou, Aggour och 

Toumi (2017) vilka skriver att effektfaktorn ligger mellan 10 – 25%. Zemamou m.fl. tillägger 

också att det är just den negativa dragkraften och den låga verkningsgraden som är 

Savoniusrotorns stora nackdel och att forskning bedrivs för att öka turbinens prestanda. 

Däremot påpekar Tummala m.fl. (2016) att tester (ospecificerat vilken typ av tester) har visat 

att höga verkningsgrader kring 30% kan uppnås, dessutom är Savonius självstartande vid låga 

vindhastigheter.  

3.1.2 Underhållsbehov av vertikala vindkraftverk 

Fördelen med vertikala vindkraftverk, oavsett konstruktion, skriver Tummala m.fl. (2016) är 

att underhållsåtgärderna blir lättare att genomföra jämfört med horisontalaxlade 

vindkraftverk. Detta har att göra med att växellådan och generatorn är placerade vid foten, 

istället för att ha den i samma höjd som rotorn (vilket är fallet för HAWT). Sankaranarayanan 

(2015) har undersökt underhållsbehovet för vindkraftverk och kommit fram till att det är de 

rörliga delarna såsom växellådan och generatorn som orsakar mest problem. En förenklad 
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underhållsplan för småskalig vindkraft presenteras av Halvarsson och Larsson (2013), de 

rekommenderar att visuell inspektion görs en gång i månaden. Under inspektionen ska 

vindkraftverkets geometri, sprickbildning samt bultar kontrolleras.  

Parent och Ilinca (2011) skriver att vindkraftverk vilka utsätts för kallt klimat kan drabbas av 

isbildning på rotorbladen, detta kan i sin tur hämma elproduktionen. Isbildningen kan ge 

upphov till driftstörning av olika slag som exempelvis mätfel, överproduktion, mekaniska fel, 

elfel och säkerhetsrisker. Vidare beskriver författarna olika avisningsmetoder som kan minska 

risken för driftstörningar. Det finns huvudsakligen två olika typer av avisning, förebyggande 

och avhjälpande. Förebyggande innebär att man undviker isbildning, avhjälpande innebär att 

isen tas bort när den bildats. Författarna förklarar att de två metoderna i sin tur kan delas in i 

passiva och aktiva åtgärder. Skillnaden mellan dessa är att de passiva utnyttjar rotorbladets 

design. Medan de aktiva utnyttjar termiska/kemiska/pneumatiska egenskaper hos ett externt 

medium. 

Parent och Ilinca (2011) rekommenderar att undersöka risken för isbildning innan metodval 

görs. Ifall risken för isbildning är låg kan vindkraftverket stängas ner vid behov, ifall risken är 

hög är det rekommenderat att installera antingen förebyggande eller avhjälpande avisning. 

Vanligtvis tillämpas förebyggande åtgärder med hjälp av värmning, för att förhindra att isen 

fäster på rotorbladen. Denna metod förbrukar mer el jämfört med den avhjälpande 

värmningen (eftersom rotorbladen värms hela tiden istället för att enbart värmas då isen 

bildats). De skriver att förebyggande värmning uppskattningsvis förbrukar 6 - 12% av 

vindkraftverkets installerade effekt (HAWT 100 - 200 kW). Ett annat alternativ är att 

förebygga isbildning, isbildning kan dock i praktiken inte undvikas helt, risken kan däremot 

minska. Förebyggande åtgärder utnyttjar rotorbladets design genom att exempelvis täcka 

rotorbladet med ett material som förhindrar att isen fäster, måla rotorbladen svarta eller 

genom att använda kemikalier.  

 Småskalig vattenkraft 

Enligt Nilsson, Persson och Nevanperä (2016) definieras småskalig vattenkraft av EU med en 

installerad effekt mindre än 10 MW medan man i Sverige satt gränsen till 1,5 MW. De skriver 

också att den småskaliga vattenkraften i Sverige har en genomsnittseffekt på 330 kW, däremot 

är det en stor variation mellan installerad och producerad effekt vilket beror på bland annat 

driftförutsättningar och tillståndet hos anläggningen. Arnell (2012) beräknar elproduktionen 

från vattenkraft med Formel 2 vilken visar att produktionen påverkas av fallhöjden, flödet, 

densiteten samt verkningsgraderna på systemkomponenterna.  

𝑃 = ℎ ∗ 𝑄 ∗ 𝑔 ∗ 𝜌 ∗ 𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 ∗ 𝜂𝑣ä𝑥𝑒𝑙𝑙å𝑑𝑎 ∗ 𝜂𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟   Formel 2 

Fallhöjden kan enligt Åsman och Wahldén (2013) mätas som brutto och netto. Där 

bruttofallhöjden representerar den höjdskillnad som uppmäts mellan den övre vattenytan och 

den nedre vattenytan. Denna skiljer sig mot nettofallhöjden vilken används för beräkning av 

verklig effekt. Åsman och Whaldén påpekar att nettofallhöjden är lägre än bruttofallhöjden 
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vilket beror på att denna höjd är justerad efter strömningsförluster. Med strömningsförluster 

menas enligt Hagner (2014) fall- och friktionsförluster vilka leder till en minskning av 

bruttofallhöjden med ett par procent. Hagner poängterar att även vattenföringen är viktig och 

måste mätas och analyseras innan turbinval görs. Författaren påpekar att vattenföringens 

variation på årsbasis samt möjlighet till reglering måste inkluderas i valet av turbintyp. Vidare 

skriver Okot (2013) att en lämplig turbintyp kan väljas utifrån bruttofallhöjden och 

vattenföringen.  

3.2.1 Arkimedes skruvturbin 

Okot (2013) har redogjort för olika typer av småskalig vattenkraft det finns två typer av 

turbiner: impulsturbiner och reaktionsturbiner. Okot förklarar att det som skiljer de två 

typerna åt är hur vattnet driver turbinen. Impulsturbinerna utnyttjar vattnets kinetiska energi 

medan reaktionsturbiner utnyttjar lägesenergin. Inom respektive kategori finns ett flertal olika 

turbinmodeller. Figur 2 visar olika turbintyper och dess rekommenderade arbetsområde. De 

vanligaste impulsturbinerna är enligt Okot: Pelton, Banki (cross-flow i Figur 2) och Turgo, 

dessa används vid låga flöden och stora fallhöjder. Vidare skriver Okot att axialturbiner 

(Kaplan bl.a.), Francisturbiner och kinetiska turbiner är exempel på reaktionsturbiner vilka är 

mest lämpade för låga fallhöjder och höga flöden. En annan typ är Arkimedes skruv som är 

lämpad vid väldigt låga fallhöjder och klarar av en stor variation av flöden.  

 

Figur 2: Rekommenderat flöde och fallhöjd för olika vattenkraftsturbiner. Från Kadier, Kalil, 

Pudukudy, Hasan, Mohamed och Hamid (2018, s. 2799). © Elsevier 2018. Återgiven med tillstånd 
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Figur 3 visar Arkimedes skruvturbin och enligt Kumar, Singh och Tiwari (2016) är turbinen 

lämpad för fallhöjder från 1 till 10 m, däremot är det ovanligt med sådana fallhöjder i praktiken. 

Vanligtvis är fallhöjden inte lägre än 1,5 m (”Archimedean Screw Hydro Turbine”, 2015) men 

enligt Dellinger, Simmons, Lubitz, Garambois och Dellinger (2019) kan turbinen fungera vid 

fallhöjder ner till några centimetrar och fortfarande ha en verkningsgrad på ca 70%. Lashofer, 

Kampel, Hawle och Kaltenberger (2012) skriver att verkningsgraden för större skruvturbiner 

ligger runt 69% i snitt. Vidare visar Figur 2 att skruvturbinen är lämpad för låga flöden (mellan 

0.2 - 10 m3/s) vilket kan justeras med skruvens diameter, där de minsta turbinerna har en 

diameter på 1 m (”Archimedean Screw Hydro Turbine”, 2015). Vidare skriver Kumar m.fl. 

(2016) att den låga rotationshastigheten hos skruven gör det möjligt för fisk att ta sig igenom 

nedströms, däremot är det nödvändigt med en fiskpassage uppströms.  

 

Figur 3: Arkimedes skruvturbin. Från Simmons och Lubitz (2017, s. 145). © 2017 IEEE 
 

Utöver fallhöjden och flödet skriver Dellinger m.fl. (2019) att skruvens design är viktig och att 

ytter- och innerdiametern, skovelns längd, vinkel och antalet skovlar samt skruvens lutning är 

faktorer som påverkar effektuttaget. En av de större utmaningarna, skriver författarna, är att 

välja skruvens lutning. Om vinkeln för brant minskar kapaciteten medan en för låg lutning 

resulterar i en lång skruv. Att ha en lång axel kan leda till instabilitetsproblem då det finns en 

risk att skovelbladen tar i fundamentet i vilken skruven är monterad. Vidare anser författarna 

att det finns lite information om hur skruvens lutning kan optimeras efter 

driftförutsättningarna. Utöver vinkeln beror elproduktionen på antalet skovlar, även inom 

detta område, finns det lite vägledning vilket författarna påpekar.  

Dellinger m.fl. (2019) skriver även att skruvturbinens elproduktion mest analyserats analytiskt 

dessutom bygger dessa modeller på hög kännedom om skruvens utformning vilket gör dem 

komplicerade att använda. Vidare poängterar de att noggrannheten i modellerna beror av 

förlusterna som uppstår i skruven vilka enligt författarna är svåra att modellera och validera. 

Författarna hävdar också att det finns begränsat med studier som undersöker hur 

elproduktionen och verkningsgraden beror av antalet skovlar och lutningen. Därför 

undersöker de hur effekten och verkningsgraden påverkas av dessa faktorer, de inkluderar 

även en avancerad modell för att strömningstekniskt mäta förlusterna vilken valideras 

experimentellt. Resultatet visar att effekten ökar med ökande flöde medan verkningsgraden 
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minskar med ökande flöde. Vidare drar författarna slutsatsen att den optimala vinkeln är en 

avvägning mellan friktionsförluster i skruven och förluster från läckage och översköljning. 

Läckageförlusterna kan minskas genom att välja antalet skovlar, de drar slutsatsen att fem 

skovlar ger mest effekt och minst läckageförluster.  

3.2.2 Underhållsbehov av Arkimedes skruvturbin 

Kozyn, Lubitz och Ash (2015) skriver Arkimedes skruv består, precis som vindkraftverk, av 

flera rörliga komponenter så som växellåda och en generator vilka ses i Figur 3. Dessutom finns 

det ett axiallager vid vardera ända av axeln vilket innebär att ett lager är under vattenytan. 

Lashofer, Kampel, Hawle och Kaltenberger (2012) har sammanställt erfarenheter av 

underhållet för Arkimedes skruv och studien visar att majoriteten av anläggningarna i Europa 

(främst Tyskland och Storbritannien) inte är utrustade med automatisk rengöring och att det 

genomsnittliga underhållsbehovet är en timme per vecka. Vidare visar erfarenhetsåterföringen 

gjord av Lashofer m.fl. att isbildning är ett vanligt förekommande problem för Arkimedes 

skruvturbin. Allvarlighetsgraden varierar från svag isbildning till driftstopp på grund av 

isbildning. Driftstoppen på grund av isbildning blir mer frekventa vid temperaturer lägre än -

10 °C. Isbildning på Arkimedes skruv kan undvikas genom att temporärt täcka för turbinen 

alternativt värma med varmvatten, förutsatt att det finns tillgängligt.   

 Småskaliga strömkraftverk  

Utöver de konventionella vattenkraftsturbinerna som beskrevs i föregående kapitel finns det 

småskaliga strömkraftverk. Vermaak, Kusakana och Koko (2014) skriver att strömkraftverken 

skiljer sig mot de konventionella vattenkraftverken eftersom de primärt utnyttjar vattnets 

rörelseenergi istället för lägesenergin. Vidare påpekar de att vattenkraftsturbinerna fungerar 

enligt samma princip som vindkraftsturbiner (både vertikala och horisontala). Formel 3 

redovisas av Vermaak m.fl. och visar att elproduktionen beräknas på samma sätt som för 

småskaliga vindkraftverk. Därmed kommer produktionen inte beskrivas i detalj eftersom 

dessa har beskrivits i avsnittet Småskalig vindkraft. 

𝑃 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣3 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝜂𝑣ä𝑥𝑒𝑙𝑙å𝑑𝑎 ∗ 𝜂𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟  Formel 3 

Yuce och Muratoglu (2015) skriver att strömkraftverk kan utnyttja mer av vattnets energi 

jämfört med vindkraftverk eftersom vattnets densitet är högre än luftens (800 gånger tyngre 

enligt Vermaak m.fl. (2014)). Vermaak m.fl. skriver också att småskaliga strömkraftverk har 

en effektkoefficient runt 25% och vanligtvis en märkeffekt på 1 - 10 kW. Dessutom anser de att 

strömkraftverk har stor potential för att användas för småskalig, lokal elproduktion. Enligt 

författarna är strömkraftverken fortfarande på forskningsnivå då såväl tekniska, ekonomiska 

samt miljömässiga aspekter inte fullständigt redovisats. Dessutom påpekar de att 

strömkraftverkets elproduktion är starkt beroende av det geografiska läget och som för 

vindkraft och vattenkraft måste resurserna identifieras. En utmaning med detta enligt 

författarna är att data för att utvärdera potentialen för strömkraft i dagsläget är begränsad men 

är under utveckling.   
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3.3.1 Vertikala och axiala strömkraftverk 

Enligt Vermaak m.fl. (2014) är de vanligaste strömkraftverken antingen axiala turbiner eller 

korsflödesturbiner. Där valet beror på flödet, hastigheten och den effekt som efterfrågas.  

De axiala turbinerna kallas även för horisontala 

turbiner. Dessa består av en axel och propeller 

som är parallella med flödet och enligt Vermaak 

m.fl. (2014) används dessa främst för att 

producera el ute till havs. Författarna skriver att 

denna turbintyp påminner om HAWT, se Figur 

4, skillnaden är generatorns placering som 

antingen kan vara ovan eller under vattenytan. 

Vidare skriver de att en axiell turbin också kan 

vara tiltad och denna turbintyp har undersökts 

vid mindre vattendrag.  

Korsflödesturbinerna skriver Vermaak m.fl. 

(2014) liknar de småskaliga vertikala 

vindkraftverken, och delas också in i Savonius 

och Darrieus vilka visas i Figur 5. 

Korsflödesturbiner har generellt sett lägre 

verkningsgrad jämfört med axiala turbiner då de 

utnyttjar en mindre del av flödet. Däremot är de, 

liksom de vertikala vindkraftverken, inte lika 

känsliga för turbulent strömning. Vidare skriver 

Kirke (2011) att Darrieus med fast bladvinkel 

tampas med dels låg verkningsgrad, dels med 

vibrationer vilket ökar slitaget på utrustningen, 

dels självstartsproblematik på grund av låga 

vridmoment.  

Kumar och Saini (2017) vilka gjort tester på strömkraftverk av typen Savonius skriver att även 

denna turbintyp, liksom Darrieus, har en låg effektfaktor på runt 25% medan Vermaak m.fl. 

(2014) skriver att en enklare version av Savoniusturbiner har en effektfaktor på 14%. Däremot 

menar Kumar och Saini (2017) att Savonius inte har samma problem med 

självstartsmekanismen. De påpekar också att experimentella, numeriska och teoretiska studier 

bedrivs för att öka prestandan. 

3.3.2 Underhållsbehov av strömkraftverk 

Fröberg (2006) skriver att underhållet för strömkraftverk till stor del beror av dess 

konstruktion. Med detta menas om både generator och rotor är under vatten eller om 

generatorn och växellådan är placerad ovanför vattenytan. Kostnaderna ökar om systemet är 

helt under vattnet jämfört med om en plattform används, dessutom blir underhållsåtgärderna 

svårare att utföra. Däremot anser Anyi och Kirke (2010) att det största problemet med 

Figur 4: Exempel på ett axialt 

strömkraftverk. Från Birjandi, 

Shahsavarifard, Hamta, Bibeau och Neufeld 

(2015, avs. III). ©2015 IEEE 

Figur 5: Vertikala strömkraftverk. Från 

Bharmal, Akbar, Noor, Farooq och Zaffar 

(2017, s. 4774). ©2017 IEEE.  
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strömkraftverk är risken för nedsmutsning. Fallstudier har genomförts av författarna och i 

båda testerna uppstod problem med att grenar och sjögräs fastnat i turbinen eller i växellådan 

vilket resulterat i skador. Utöver skaderisken skriver Anyi och Kirke (2010) att det finns en risk 

för att turbinens hastighetsmätare störs av smuts eller annat bråte vilket leder till felreglering 

av turbinen. Författarna drar också slutsatsen att axiala strömkraftverk är mindre känsliga för 

nedsmutsning jämfört med de vertikala. Däremot kräver de axiala turbinerna större djup 

jämfört med de vertikala.  

Anyi och Kirke (2010) påpekar dock att finns ett flertal åtgärder för att minska risken för att 

bråte hamnar i turbinen, som till exempel genom att använda ett galler eller skärmar framför 

inloppet, sådana åtgärder minskar dock elproduktionen. Författarna skriver också att 

elproduktionen från axiala strömkraftverk i grunda kanaler, där rotordiametern begränsas av 

djupet, kan ökas. Tester har visat att elproduktionen kan tredubblas om ett koniskt sugrör 

placeras framför turbinen, problemet är enligt författarna att sugröret riskeras att täppas igen, 

därmed behövs ett galler vilket också kan sättas igen, dessutom minskar effektuttaget eftersom 

flödet störs av gallret. Att använda ett sugrör ökar komplexiteten och kostnaderna för systemet. 

Det kan alltså vara nödvändigt med rengöring och enligt Laws och Epps (2016) försämras 

turbinens prestanda av smuts och sediment som fäster på rotorn. Något rekommenderat 

rengöringsintervall har inte hittats. Förutom nedsmutsning finns det en risk att rotorn skadas 

av t.ex. skräp och marina djur men risken anser Law och Epps (2016) vara låg och 

överlevnadskvoten för djuren är 98% eller mer.  

Utöver rengöringsbehovet visar en studie av Kassam (2014) att avisning av strömkraftverk är 

nödvändigt för att inte skada turbinen. Kassam undersökte isbildning på en Darrieus-turbin i 

kallt klimat där temperaturer mellan – 30 till 0 °C uppmätts mellan januari och mars. 

Resultatet visade att is bildas på flera olika delar av turbinens plattform. Dels pontonen som 

håller plattformen flytande, dels på kedjan som höll plattformen på plats, dels på rotorbladen. 

Slutsatsen av studien är att isbildningen riskerar att skada turbinen och att isen måste tas bort 

i sektioner för att inte skada utrustningen. Författaren konstaterar att förebyggande 

isfrihållningssystem som till exempel användningen av is-fobiska material och ett 

avisningssystem som fungerar under vatten måste installeras för att undvika dessa problem.  

 Solceller 

Solceller är vanligt förekommande i både fristående och hybrida off-grid lösningar, vanligtvis 

ligger effekten mellan 0,5 – 20 kW enligt Khatib m.fl. (2016). Den teoretiskt nyttiga 

elproduktionen beräknas enligt Stigeborn (2014) med Formel 4. Formeln visar att 

elproduktionen påverkas av: solinstrålningen, modularean och solcellens verkningsgrad.  

𝑃𝑚ä𝑟𝑘𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝐺 ∗ 𝐴 ∗ 𝜂𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙  Formel 4 

Kamp (2013) beskriver solcellsmodulens uppbyggnad. Modulen består av flera celler vilka kan 

kopplas i serie och skapar på så sätt en sträng. En modul kan bestå av flera strängar och flera 

strängar i samma modul är parallellkopplade. Utformningen av modulens uppbyggnad, d.v.s. 
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antalet celler i varje sträng och antalet strängar i parallell, beror enligt författaren på hur stor 

risken för skuggning är och vilken spänning och ström som behövs. Kamp förklarar också att 

skuggning är den största orsaken till att inte ha för många solceller kopplade i serie, vilket 

beror på att cellen med lägst ström blir bestämmande för hela strängen. Vidare kan risken för 

skuggning minskas genom att enligt projektören L. Lundberg vid Kraftpojkarna AB (personlig 

kommunikation, 2019-04-11) använda en effektoptimerare. Däremot hävdar både L. Lundberg 

och Louie och Dauenhauer (2016) att effektoptimerare vanligtvis inte används för mindre 

solcellsanläggningar. Dessutom påpekar L. Lundberg att effektoptimeraren är en elektronisk 

komponent som även den kan gå sönder vilket kan öka servicekostnaden. 

Instrålningen gentemot solcellerna påverkas av ett flertal faktorer, däribland skuggning vilket 

nämnts ovan. Kabir, Kumar, Kumar, Adelodun och Kim (2018) skriver att instrålningen beror 

av det geografiska läget då högst solinstrålning uppmäts kring ekvatorn och avtar mot polerna. 

Enligt Stigeborn (2014) uppmäts i Sverige den globala solinstrålningen till runt 750 – 1050 

kWh/m2 och år. Vidare kan instrålningen delas in i direkt och diffus strålning, SMHI (2007) 

förklarar att direkt strålning avser strålning som inkommer direkt mot en yta vinkelrät mot 

solen medan diffus strålning är spritt ljus som t.ex. passerat genom ett moln. Vidare skriver 

Dobson och Prinsloo (2015) att modulens läge och riktning, d.v.s. infallsvinkeln också har en 

inverkan på elproduktionen eftersom instrålningen mot modulen beror av vinkeln. Kamp 

(2013) skriver att produktionen kan maximeras genom att hålla modulen vinkelrät mot den 

inkommande solinstrålningen. 

Infallsvinkeln gentemot modulen kan antingen fixeras eller justeras. Fixeras modulen är 

vinkeln och riktningen alltid densamma. Däremot påpekar Andreasson och Lindh (2018) att 

den optimala vinkeln kommer variera beroende på årstid och tiden på dygnet. Med ett fixerat 

system inte är det således inte möjligt att optimera produktionen efter solens läge vilket 

bekräftas av Dobson och Prinsloo (2015). De skriver att produktionen kan optimeras genom 

att utrusta modulen med solföljning, vilket innebär det finns en eller flera rörliga axlar som 

håller modulens yta vinkelrät mot den inkommande solstrålningen. Solcellsmoduler med 

solföljning har utvärderats av Stridh (2016a) och slutsatsen är att det är lönsammare att 

investera i ett fixerat system. Detta menar han beror på att drift-och underhållskostnader för 

ett rörligt system är högre jämfört med ett fixerat system. Däremot påpekar Stridh (2016a) att 

effektprofilen under ett dygn blir jämnare med 2-axlig solföljning.  

Formel 4 indikerar att produktionen ökar med ökande area. Arean i sin tur påverkas även av 

verkningsgraden. En mindre solcellsmodul behövs om verkningsgraden är hög jämfört med en 

modul med lägre verkningsgrad. Axelsson, Ekblom och Olsson (2013) förklarar att detta beror 

på att solinstrålningen gentemot modulen utnyttjas effektivare om verkningsgraden är hög. 

Vidare skriver Jordehi (2016) att kostnaden minskar för den för den producerade elektriciteten 

om verkningsgraden ökar. 

3.4.1 Olika generationer av solceller 

Solcellens verkningsgrad beror på absorptionsförmågan hos materialet och enligt IRENA 

(2012) finns det tre typer av solceller som dominerar marknaden: första generationen 

(kiselsolceller), andra generationen (tunnfilmssolceller) och tredje generationens solceller. 
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Vidare förklarar författarna att första generationen är vanligast och har en verkningsgrad som 

ligger mellan 14 - 19% där variationen beror på kristallernas struktur i materialet. Andra 

generationens solceller är tunnare jämfört med den första generationen vilket gör dem mer 

flexibla, detta gör det möjligt att integrera dem i byggnader och verkningsgraden ligger runt 4 

till 8%, tester i labbmiljö har dock uppnått en verkningsgrad på 12%. Den tredje generationens 

solceller anser författarna är på utvecklingsstadiet och har ännu inte kommersialiserats i stor 

omfattning. Författarna anser också att andra generationens solceller har lägre mognadsgrad 

jämfört med första generationens vilket till stor del beror på första generationens låga pris och 

höga verkningsgrad.  

Dubey, Sarvaiya och Seshadri (2013) skriver att verkningsgraden påverkas av solcellens 

arbetstemperatur vilken i sin tur påverkas av yttre faktorer såsom omgivningstemperatur, 

vindhastighet och instrålning. Författarna konstaterar att solcellen är känslig för 

driftförutsättningarna och verkningsgraden kan vara svår att uppskatta eftersom de olika 

beräkningsmodeller som finns för att uppskatta solcellens verkningsgrad beror på solcellens 

montering samt de lokala väderförhållandena. Kamp (2013) har undersökt hur solcellers 

elproduktion i Sverige påverkas av omgivningstemperaturen, resultatet visade att det finns en 

variation som är kopplad till det geografiska läget. En solcellsmodul placerad i Kiruna 

beräknades producera 4,9% mer jämfört med samma modul som var placerad i Lund. Vidare 

påpekar Dhimish, Holmes, Mehrdadi och Dales (2017) att verkningsgraden kan försämras om 

solcellerna skadas eller att solinstrålningen minskas. 

3.4.2 Underhållsbehov av solceller 

Sommerfeldt, af Klintberg, Muyingo och Kristoffersson (2016) anser att underhållsbehovet för 

solceller är lågt men påpekar att det är viktigt med en underhållsplan, både med avseende på 

elproduktionen och säkerheten. Rengöringsbehovet av solceller i Sverige anses enligt 

författarna vara lågt eftersom solcellerna rengörs av vind och nederbörd. Därför anser de att 

det inte är nödvändigt med regelbunden rengöring. Författarna påpekar dock att det kan vara 

nödvändigt med rengöringsåtgärder vid extremväder. Exempelvis kan det finnas ett behov av 

snöborttagning vid kraftigt snöfall, annars finns det en risk att modulerna knäcks.  

Snö på solcellerna minskar också elproduktionen och undersökningar av hur solcellernas 

prestanda påverkas av snö leder till olika slutsatser. Enligt Axelsson m.fl. (2013) har tester 

gjorts vilka visar att solinstrålningen med snötäckta solceller minskas med 4%, detta gäller 

även snörika vintrar. Sommerfeldt m.fl. (2016) tillägger att elproduktionen under de månader 

då snötäcke kan förekomma är låg och utgör endast 14% av den totala elproduktionen. Vidare 

påpekar författarna att kostnaderna för att ta bort snötäcket överstiger vinsten från 

elproduktionen samt att det finns en ökad risk för att skada solcellerna då snön tas bort. Choi, 

Warren och Pate (2016) har dock genomfört en experimentell studie som undersöker solcellers 

prestanda i kalla regioner under ett år, mer specifikt IECC klimatzon 5 - 8 (norra USA). 

Författarna använder sig av ett nyckeltal kallat PR (Performance Ratio) för att mäta 

solcellsmodulernas prestanda. Resultatet från mätningen visar att prestandan minskar under 

vinterhalvåret, från ett månatligt genomsnitt på 0,841 till 0,629 och nyckeltalet minskar 

eftersom snötäckningen resulterat i att solcellssystemet inte kan producera el överhuvudtaget. 
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Utöver detta observerades ett annat fenomen vilket var att PR var högre under kalla dagar än 

vad samma nyckeltal skulle vara i varmare regioner. Detta visar att kallare klimat kan ha en 

positiv inverkan på cellernas verkningsgrad.  

Axelsson m.fl. (2013) skriver att risken för att modulerna täcks med snö kan minskas om de 

placeras nästan vertikalt. Detta styrks av Stridh (2016a) som gjort en utvärdering av en 

solcellspark i Sverige. Utvärderingen visar att fasta solcellsmoduler med brantare lutning (41° 

kontra 19°) inte har samma problem med snötäckning som modulen med lägre vinkel. Stridh 

har dessutom dragit slutsatsen att det är större risk för ansamling av snö nattetid och under 

molniga dagar för ett system utrusta med solföljning. Detta orsakas av att modulerna i ett 

sådant läge ställer sig horisontellt för att öka elproduktionen från diffus instrålning. Därför 

rekommenderar Stridh att solcellsmoduler med solföljning ställs i vertikalt läge under sådana 

förhållanden.  

Fasta solceller har, enligt Sommerfeldt m.fl. (2016) lågt underhållsbehov jämfört med moduler 

utrustade med solföljning. Detta menar författarna till stor del beror på att det inte finns några 

rörliga komponenter. Runesson (2013) har intervjuat driftpersonal för ett större solcellssystem 

utrustat med solföljning i Ronneby och enligt personalen kontrollerades modulerna ca 30 

minuter varje vecka plus en större översyn en gång per år av de rörliga komponenterna. Oavsett 

om modulerna är fixerade eller utrustade med solföljning rekommenderar Sommerfelt m.fl. 

förebyggande underhållsåtgärder för att minska risken för produktionsbortfall. 

Rekommendationen är att en visuell inspektion görs en gång per år, detta förutsätter att 

monteringen vid installationen är korrekt utförd och att det inte förekommit extremväder.  

 Energilagring 

Chauhan och Saini (2014) beskriver ett flertal energilagringsmetoder: elektrisk, mekanisk och 

kemisk. Kemisk lagring omfattar batterier med dess olika elektrolyter och författarna anser att 

denna form av lagring är väldigt flexibel och pålitlig samtidigt som tekniken är välutvecklad 

och tillgänglig. Däremot finns det utmaningar med livslängden, pålitligheten och höga 

kostnader. Vidare påpekar de att batterier jämfört med andra energilagringsmetoder är den 

mest använda för egenförsörjda system.  

S. Andersson (2015) skriver att kemisk lagring i form av batterier består av en eller flera celler, 

varje cell har en positiv (anod) och en negativ (katod) laddad elektrod i en elektrolyt. Vidare 

förklarar författaren att batteriets kapacitet bestäms av hur cellerna är kopplade och att 

batteriers kapacitet mäts i amperetimmar som anger den energimängd ett batteri kan leverera. 

Dessutom skriver författaren att den nominella spänningen bestäms av antalet celler i batteriet 

och cellernas egenskaper. Batteriets tillgängliga kapacitet benämns enligt S. Andersson 

antingen som ”state of charge” (SOC) eller ”depth of discharge” (DOD). SOC är kvoten mellan 

batteriets nuvarande kapacitet och ursprungliga maximala kapacitet. Medan DOD mäter 

kvoten av förbrukad kapacitet genom ursprunglig maximal kapacitet.  

S. Andersson (2015) förklarar även att batteriets livslängd antingen kan mätas efter i 

kalenderlivslängden eller cykellivslängden. Kalenderlivslängden beskriver den naturliga 
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degraderingen som orsakas av oönskade kemiska reaktioner i batteriet. Medan 

cykellivslängden beskriver antalet hela upp- och urladdningscykler batterier kan leverera 

innan DOD är 80% (SOC 20%). S. Andersson skriver också att batteriernas livslängd påverkas, 

utöver DOD och SOC, av drifttemperaturen. Låga drifttemperaturer kan resultera i att 

elektrolyten fryser medan höga temperaturen kan leda till interna reaktioner vilket reducerar 

lagringskapaciteten. Temperaturen påverkar också självurladdningshastigheten som beskriver 

hur mycket batterierna laddas ur trots att de inte används.  

3.5.1 Bly- och litiumjonbatterier 

Det finns flera olika typer av kemiska lagring vilket förklaras av S. Andersson (2015), 

blybatterier är en av de typer som dominerar marknaden. Dessutom skriver Axelsson m.fl. 

(2013) samt Nilsson och Cisneros (2015) att blybatterier är vanligt förekommande i 

kombination med intermittenta energikällor. E. Karlsson och Dahlqvist (2014) skriver att 

blybatterier har en katod av blydioxid medan anoden är av rent bly. Svavelsyra används som 

elektrolyt. Vidare skriver S. Andersson (2015) att ett blybatteri vanligtvis har en nominell 

spänning på 6, 8 eller 12 V och att cykellivslängden ligger runt 600 – 900 cykler (i 

rumstemperatur), vilket för batterier designade för högt energiinnehåll, motsvarar en 

kalendercykel på 15 år. Djupurladdning av ett blybatteri försämrar livslängden enligt S. 

Andersson och batterierna dimensioneras vanligtvis för att urladda max 20% av SOC. Vidare 

skriver författaren att överladdning leder till korrosion i batteriet, detta har också en negativ 

inverkan på livslängden. Agwu, Chukwuchekwa, Uzoechi och Dike (2018) skriver även att 

blybatteriers livslängd är känsliga för temperaturer över den ideala drifttemperaturen. 

Rekommenderad drifttemperatur för ett blybatteri ligger mellan -40 °C och +60 °C medan 

ideal drifttemperatur enligt Agwu m.fl. är 20 – 25 °C. Författarna förklarar att livslängden kan 

försämras avsevärt och ett batteri med en drifttemperatur på 25 °C kan ha 10 års 

kalenderlivstid. Kalenderslivstiden för samma batteri reduceras till 2,5 år vid en 

drifttemperatur på 40 °C. S. Andersson (2015) skriver också att blybatteriets självurladdning 

ligger kring 4 - 5 % per månad, självurladdningen avtar med 50% för varje tiogradig minskning 

av drifttemperaturen.  

En annan batterityp som är konkurrenskraftig på marknaden är Litiumjonbatterier och 

beskrivs av S. Andersson (2015). Litiumjonbatteriet består av en katod av litiumoxid, anoden 

är gjord av grafit och elektrolyten innehåller litiumsalter. Batteriet består av celler med en 

spänning på 3 – 4 V vilka kan sammankopplas och bilda en modul med högre spänning. 

Cykellivslängden varierar på cellernas uppbyggnad, vanligtvis är cykellivslängden mer än 

2000 cykler. Kalenderlivslängden beror på driftförhållandena men vanligtvis är denna mer än 

20 år. Livslängden påverkas av drifttemperaturen och enligt Agwu m.fl. (2018) specificerar 

tillverkare av litiumjonbatterier drifttemperaturen mellan -20 till + 60 °C för urladdning och 

0 – 45 °C vid laddning. S. Andersson (2015) tillägger att idealt bör drifttemperaturen ligga 

inom +18 till + 30 °C och ett kylsystem är nödvändigt om rumstemperaturen är runt 45 °C. 

Vidare skriver författaren att självurladdningen vid rumstemperatur är mellan 2 – 3% per 

månad. San Martín, Berrueta, Sanchis och Ursúa (2018) skriver att litiumjonbatterierna har 

blivit mer konkurrenskraftiga jämfört med blybatterierna. Anledningen är kostnaden har 
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minskats och att litiumjonbatterierna har bättre prestanda med avseende på energi- och 

effekttäthet samt att de har en längre livstid. 

3.5.2 Underhållsbehov av kemisk lagring 

Underhållsbehovet av ett blybatteri beror på vilken typ som används. De som vanligtvis 

används för lagring av förnyelsebar energi enligt Axelsson m.fl. (2013) är våtcellsbatterier och 

ventilerade blybatterier. Våtcellsbatterier kräver regelbunden påfyllning av vatten och är 

därmed i större behov av underhåll jämfört med ventilerade blybatterier. Oavsett batterityp 

behövs regelbunden kontroll av batterierna och rekommendationen enligt S. Andersson (2015) 

är att detta görs en gång i månanden samt en större inspektion en gång per år. Vidare tillägger 

författaren att ytterligare kontroller kan tillkomma, exempelvis görs en idrifttagningskontroll 

efter 2 - 3 månader samt kapacitetskontroller efter att batterierna varit i drift ett antal år, detta 

gäller för större anläggningar.  

S. Andersson (2015) påpekar även att erfarenheter av litiumbatteriers beteende med låga 

cyklingsintervall är låg. Vidare skriver författaren att litiumjonbatterierna är känsliga för 

överladdning eftersom det kan leda till att batterierna börjar brinna och exploderar. Därför är 

det nödvändigt att fjärrövervaka batteriet och installera mekaniska skydd för varje battericell. 

Vidare visar författaren att underhållskostnaderna för ett blybatteri är fyra gånger högre än för 

litiumbatteriet, däremot är investeringskostnaden tre gånger större för litiumbatterier. 

 Erfarenheter från tidigare studier 

Mandelli m.fl. (2016) skriver att fallstudier av off-grid lösningar gjorts vilka huvudsakligen 

fokuserar på att undersöka några av följande problemområden: tekno-ekonomiska och sociala 

med- och motgångar, ekonomisk lönsamhet och hålbarhetsmål samt sociala aspekter. Detta 

avsnitt ämnar huvudsakligen till att undersöka dessa aspekter för de olika energikällorna vilka 

beskrivits i avsnitt 3.1 till och med 3.5. 

3.6.1 Småskalig vindkraft 

Halvarsson och Larsson (2013) skriver att småskalig vindkraft i tätbebyggda områden är ett 

växande forskningsområde i och med klimathotet och intresset för förnyelsebar energi. 

Utmaningarna med vindkraft i tätbebyggda områden är, enligt Halvarsson och Larsson, de 

turbulenta luftströmmar som skapas vilka, som tidigare beskrivits, är ogynnsamma för HAWT. 

Författarna gör en studie vilken ämnar till att undersöka möjligheter och hinder för småskalig 

vindkraft, dessutom undersöker de elproduktionen från ett både vertikala och horisontella 

vindkraftverk placerade i tätbebyggda områden i Sverige. Genom att intervjua tre företag som 

installerat småskaliga vindkraftverk har författarna fått kännedom problematik och 

erfarenheter. Vid Nordic Light Hotel i Stockholm finns ett horisontalaxlat vindkraftverk som 

börjar producera el vid en vindhastighet på 2,5 m/s och har en märkeffekt på 1 kW och 

diametern är 1,8 m. Detta testprojekt har visat att variationen i luftströmmarna stoppade 
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vindkraftverket då det ändrar riktning för att optimera produktionen. Ett ytterligare 

testprojekt finns i Årsta, vindkraftverket är en HAWT med en märkeffekt på 1,5 kW och 

rotordiameter på 3 m, även detta vindkraftverk har placerats i turbulenta luftströmmar och 

producerar mindre än tänkt. Det sista vindkraftverket är en VAWT med en sveparea på 13,8 

m2 och en märkeffekt på 4 kW. Starthastigheten är 3,5 m/s. Vindkraftverket har inte drabbats 

av några driftproblem men det ger upphov till en annan ljudbild samt vibrationer. Dessutom 

finns det en oro för iskastning, inget sådant fall har rapporterats ännu.  

Att vindkraftverken kan få problem med att starta är något som bekräftas av Gidlund (2016) 

som har undersökt hur småskaliga vindkraftverk kan användas för att driva vägbelysning. 

Gidlund skriver att det i teorin skulle vara möjligt att montera småskaliga vindkraftverk på 

stolptoppar för att försörja vägbelysning med el. Däremot leder ogynnsamma 

vindförhållanden till att det i praktiken måste vara högre årsmedelvind än normalt (2,3 m/s 

total i Sverige) för att det vara genomförbart. Ett horisontalaxlat vindkraftverk med märkeffekt 

1 kW och rotordiameter på 1,8 m ger i snitt 90 kWh under ett år på en höjd som ligger mellan 

10 – 15 m. På grund av turbulens, förluster m.m. finns det en risk att vindkraftverket 

producerar mindre i praktiken.  

Gidlund (2016) har diskuterat småskalig vindkraft som ett egenförsörjt system medan Nilsson 

och Cisneros (2015) har undersökt en hybridlösning. Småskalig vindkraft i kombination med 

solceller utnyttjas för att förse vägbelysning med el. Författarna undersöker olika scenarier och 

resultatet visar att det mest lönsamma alternativet är att installera ett småskaligt vindkraftverk 

och kombinera det med solceller och batterilagring (av typen ventilerade blybatterier), 

belysningsarmaturen är uppkopplad mot elnätet och sparar således köpt el. Författarna 

diskuterar också hur systemlösningens prestanda påverkas av degraderande eller plötsligt 

bortfall av solcellerna. Resultatet visar att systemets fortfarande skulle vara lönsamt trots att 

solcellens bidrag minskats eller helt uteblivit.  

3.6.2 Småskalig vattenkraft  

Småskalig vattenkraft anser Vermaak m.fl. (2014) vara lämplig vid otillgängliga platser med 

låg elförbrukning eftersom detta alternativ är mer pålitligt och ekonomiskt lönsamt jämfört 

vind- och solkraft. Småskalig vattenkraft är, enligt författarna, ett bra komplement till solceller 

eftersom vattenkraften förser med stabil elproduktion så länge vattnet strömmar. I Sverige 

finns det i dagsläget ingen Arkimedes skruv i drift enligt Havs-och Vattenmyndigheten (2015), 

däremot skriver Undfors (2015) en skruvturbin projekteras i Tranås. Orsaken till att 

Arkimedes skruvturbin ännu inte fått genomslag i Sverige kan enligt Havs- och 

Vattenmyndigheten bero på att denna turbintyp fortfarande är utvecklingsstadiet. Däremot 

skriver Lashofer m.fl. (2012) att det finns ett flertal skruvturbiner i Europa och dessa ligger 

kring 4 - 140 kW. Majoriteten har en installerad effekt på 10 kW eller mer. Av de 74 

anläggningarna har klagomål inrapporterats i 52% av som rör störande ljudbild. 
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3.6.3 Småskaliga strömkraftverk 

Chicha, Torres och Arbeláez (2018) skriver att strömkraftverk kan nyttjas för att förse avlägsna 

byar med el som främst nyttjas för belysning, digital utrustning och kylning men de påpekar 

att strömkraftverken i dagsläget är på utvecklingsstadiet. Författarna byggde och testade ett 

strömkraftverk med en märkeffekt på 1 kW vid en vattenhastighet på 1,5 m/s. Strömkraftverket 

hade en radie på 0,79 m och Chica m.fl. påpekar att det är viktigt att det är tillräckligt djupt 

och brett i kanalen. Turbinen självstartande vid en hastighet på 0,7 m/s och den maximala 

effekten uppmättes till 128 W vilket ger en totalverkningsgrad på 54%. Vidare skriver Yuce och 

Muratoglu (2015) att den nominella vattenhastigheten för ett strömkraftverk ligger runt 1,5 – 

3 m/s. Medan Anyi och Kirke (2010) skriver att en axial turbin med en diameter på 0,8 m – 

2,75 m kan användas där vattenhastigheten ligger mellan 0,5 – 2 m/s. 

Ett liknande projekt har genomförts av Lundin m.fl. (2013) vid Uppsala universitet. 

Strömkraftverket som testades är av typen Darrieus där generatorn är under vattenytan, radien 

var 3 m och turbinen var 3,5 m hög, detta ger en nyttig effekt på 7,5 kW. Turbinen har inte 

utrustats med varken avisningssystem eller skydd mot bråte. Författarna förklarar också varför 

de valt att placera experimentanläggningen i Söderfors. Valet berodde på tekniska aspekter så 

som hög flödeshastighet, lämplig flödesvariation och utgrävd kanal. Samt att det gick att 

koordinera strömkraft- och vattenkraftverkets drift. Det finns även andra faktorer som bör tas 

hänsyn till vilket är att kanalen inte är trafikerad samt att opinionen i området har varit positivt 

inställd till projekteringen.  

3.6.4 Solceller 

Det finns ett flertal projekt och studier som undersökt systemens prestanda. Ett projekt 

genomfört av Vattenkraftbolaget (u.d.) har syftat till att automatisera manövreringen av 

utskovsluckor. Enligt VD:n för Vattenkraftbolaget P. Hed (personlig kommunikation, 2019-

02-15) består off-grid lösningen av en solcellsmodul på ca 50 W med en area på 0,2 m2 och två 

24 V batterier. Off-grid lösningen försörjer den automatiserade utskovsluckan samt larm- och 

övervakningssystem med el. Behovet utgörs av digitala övervakningssystem för temperatur, 

lägesindikator för luckan samt vattennivåmätning samt matning till det system som reglerar 

luckans läge. Enligt P. Hed valdes denna systemlösning eftersom den är en prisvärd och robust 

med låg stöldrisk.  

VD:n för vattenkraftbolaget P. Hed (personlig kommunikation, 2019-02-15) förklarade även 

att andra energikällor hade undersökts, både småskalig vindkraft och vattenkraft. Dessa 

uteslöts bland annat då det finns en risk för isbildning samt förfrysning. Vidare tillfrågades P. 

Hed om off-grid lösningen haft problem med leveranssäkerheten under vinterhalvåret vilket 

inte var fallet. Han förklarade att behovet tillgodoses även under dessa förhållanden. De 

perioder modulen är täckt med snö räcker batteriernas kapacitet för att tillgodose behovet. 

Vidare är ett isfrihållningssystem för utskovsluckan eller solcellsmodulen inte installerat. Han 

förklarade att det inte är nödvändigt eftersom reglersystemet har tillräckligt med kapacitet för 

att dra loss luckan. Dessutom tillgodoser batteriet elbehovet för regleringen av luckan och det 

är därför inte nödvändigt med snöborttagning på modulen.  
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Solceller i ett självförsörjande system har även undersökts teoretiskt av Axelsson m.fl. (2013). 

Syftet med off-grid lösningen var att förse busshållplatser i Uppland med el. Busshållplatserna 

är tänkta att vara utrustade med en last på ca 10.5 W och resultatet visar att elbehovet skulle 

tillgodoses av en solcell på 180 Wp och ett 12 V ventilerat blybatteri med en kapacitet på 200 

Ah. Modulen har en area på 1.2 m2. Studien omfattar även en känslighetsanalys av 

elproduktionen och författarna påpekar att placeringen av modulen är viktig. Om 

solinstrålningen minskas med 20% resulterar detta, enligt resultatet, till en ökning med 80% i 

solcellsarea. Författarna diskuterar också att det finns en risk för stöld av solceller eller 

skadegörelse vilket påverkar prestandan negativt. Vid skadegörelse blir konsekvenserna ökad 

underhållskostnad samt nedsatt elproduktion till dess skadorna är åtgärdade.  

Silvério m.fl. (2018) har till skillnad från föregående studier undersökt solceller i kombination 

med vattenkraft. Det som undersöktes var i detta fall var hur elproduktionen från flytande 

solceller och vattenkraft kan koordineras för att stabilisera elnätet, denna systemlösning är 

därmed inte en off-grid lösning. Att ha flytande solceller vid befintliga kraftdammar är enligt 

Silvério m.fl. en intressant hybridlösning. Dels undviks ineffektivt utnyttjande av markytor då 

flytande solceller utnyttjar dammens yta vilket gör att marken kan utnyttjas för andra ändamål. 

Dels gynnas elproduktionen från solcellerna av vindförhållandena som råder vid stora ytor, 

såsom dammar. Vinddraget kyler naturligt solcellerna vilket ökar verkningsgraden. Von 

Schultz (2015) rapporterar att flytande solceller har testats i Sverige och syftet var att 

undersöka hur utrustningen påverkas av kallt klimat. I och med att modulerna inte 

producerade el finns ingen information gällande elproduktionen. Däremot konstaterar även 

von Schultz att det finns flera fördelar med flytande solceller däribland att elproduktionen ökar 

då solens strålar reflekteras av vattenytan.  

 Övervakningssystem  

Elforsk (2009) har gjort en enkätundersökning där 23 företag har tillfrågats, materialet sin tur 

omfattar 158 st. dammanläggningar och 666 st. utskovsluckor. Enkätundersökningen ämnar 

till att få en inblick av bland annat systemlösningar för maskindrivna utskovsluckor. Enligt 

Elforsk är en av de viktigaste funktionerna vattennivåmätning, vanligtvis används tryckgivare 

och vinkelgivare samt resistansgivare. Enkätundersökningen visar att det är ovanligt med 

redundant vattennivåmätning vilket tillämpas endast i 10% av fallen. Utöver 

vattennivåmätning används även lucklägesindikatorer, vanligare givare är: vinkelgivare, 

resistansgivare och pulsgivare. Något som kommenteras av Elforsk är att det är mycket viktigt 

med en fast skala för luckans läge som komplement till lucklägesindikatorn. Elforsk lyfter 

också fram att kameraövervakning kan användas för att övervaka vattennivån i dammen samt 

luckans läge. Kameraövervakningen kan även fylla en ytterligare funktion då bland annat 

Fredriksson (2018) har rapporterat att en utskovslucka i Dalarnas Län saboterats, troligtvis 

genom att detonera en sprängladdning. Ett sabotage vi en kraftverksdamm har även 

rapporterats av Beijron (2019), enligt Beijron övervägs kameraövervakning som en åtgärd för 

att minska risken för att liknande incidenter inträffar igen. Datainspektionen (u.å.) skriver 

dock att kameraövervakning omfattas av kamerabevakningslagen. De förklarar att 

verksamheter som utför uppgifter av allmänt intresse (avser bland annat energiförsörjning) 



25 

måste söka tillstånd för kameraövervakning. Vidare skriver Datainspektionen att all 

kameraövervakning, oavsett tillstånd eller inte, måste följa dataskyddsförordningen samt 

brottsdatalagen.  

Elforsk (2009) undersöker även hur ökad avbördningssäkerhet kan uppnås och många av de 

fel som inträffar orsakas av komponenter/material. Exempel på fel som är relaterade till 

komponenter är att givarna är instabila och känsliga för överspänningar, andra fel som 

inträffat är felaktig kalibrering samt isbildning på givarna. För att öka avbördningssäkerheten 

rekommenderar Elforsk att välbeprövade givare används och redundans i mätningen. Utöver 

användningen av givare visar enkätsvaren att 76% av anläggningarna har en eller flera luckor 

som är uppvärmda för att dels förhindra skadligt istryck, dels möjliggöra manövrering under 

vintertid. 

3.7.1 Isfrihållning vid utskovsluckor 

Enligt Sandqvist och Öhrvall (2006) påbörjas isläggning på sjöar under lugna 

väderleksförhållanden, så som klara och kalla nätter. Denna nedkylning inleds i Sverige på 

hösten, ytvattnet kyls först, på grund av densitetsskillnaden sjunker ytvattnet och 

bottenvattnet stiger vilket leder till ytterligare avkylning. Denna cirkulation pågår tills hela 

vattenmassan nått en temperatur på +4 °C. Vid denna temperatur uppnår vattnet sin högsta 

densitet och vidare avkylning leder till minskande densitet. Detta leder till att det ytvattnet 

stannar kvar vid ytan vid fortsatt nedkylning. När ytvattnet når 0 °C bildas is, temperaturen 

ökar ju mindre avståndet till botten blir. Isbildningen påverkas av en rad faktorer, däribland 

vattnets hastighet och enligt författarna har studier visat att vattenhastigheter lägre än 0,6 m/s 

gynnar tillväxt av is medan vattenhastigheter mellan 0,6 – 1,2 m/s försvårar isbildningen. 

Vattenhastigheter över 1,2 m/s skapar tillräckligt turbulenta strömmar för att undvika 

isbildning. Om risken för isbildning är stor på grund av de ovan nämnda faktorerna kan ett 

isfrihållningssystem installeras. 

Vanliga metoder som används för att hålla utskovsluckan fri från is och undvika fastfrysning 

beskrivs av Sundberg (2013) och är enligt följande: vakhållning, bordläggningsvärme, värme 

runt luckan samt luckvärme. Metoderna använder olika principer, vakhållning innebär att 

vatten cirkuleras framför utskovsluckan. Det cirkulerande vattnet leder till att en vak bildas 

och på så sätt får isen inte fäste. Vattencirkulationen kan skapas genom att antingen placera 

en pump inuti utskovsluckan eller genom att sänka ner antingen en pump eller en propeller i 

vattnet framför luckan. Vaken behöver nödvändigtvis inte bildas av cirkulerande vatten, andra 

alternativ är att använda IR-värmare eller kylvatten från vattenkraftverkets generator.  

Sundberg (2013) skriver att bordläggningsvärmning skiljer sig mot vakhållning då 

uppvärmningen görs med antingen en värmekabel, värmeelement eller med strålvärmare och 

alla dessa värmare fästs på insidan av utskovsluckans bordläggningsplåt. Den yta av luckan 

som uppvärms motsvarar den yta som inringas av magasinets övre och nedre regeringsnivå. 

Andra alternativ är att värma utskovsluckans olika delar, detta beror till stor del på luckans 

utformning. Värmning av luckans omgivande konstruktion samt tätningar mellan 

betongkonstruktionen och utskovsluckan kan göras med antingen ett motståndselement eller 
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en värmekrets med ett kylmedel enligt författaren. Luckvärme är ett internt 

isfrihållningssystemen, vanligtvis integreras en fläkt i luckan som cirkulerar luften.  

 Systemdesign 

Studien för hur off-grid lösningen modelleras kommer, i enlighet med avgränsningarna, 

endast beröra en utvald off-grid lösning. Valet av off-grid lösning redovisas i avsnitt 4.2 och 

den slutgiltiga off-grid lösningen utgörs av en solcell som laddar ett blybatteri, batteriet matar 

de digitala övervakningssystemen och regleringen av luckan.  

Off-grid lösningen som helhet kan modelleras antingen intuitivt, numeriskt eller analytiskt 

vilket beskrivs av Khatib m.fl. (2016). Den intuitiva modellen tar inte hänsyn till stokastiska 

förändringar av t.ex. solinstrålning och elbehov, istället designas systemet utifrån 

genomsnittliga månatliga värden där den värsta månaden blir dimensionerande. Detta 

innebär att systemet riskerar att bli under- eller överdimensionerat vilket leder till dålig 

leveranssäkerhet respektive höga kostnader. Den numeriska modellen är mer noggrann än den 

intuitiva eftersom den bygger på högupplöst data. De numeriska metoderna delas in i två 

kategorier, stokastisk och deterministisk. Den stokastiska är baserad på timdata och tar 

hänsyn till variationen i solinstrålning medan den deterministiska baseras på genomsnittliga 

värden. Enligt Khatib, Mohamed och Sopian (2013) används den deterministiska metoden 

mest trots att den stokastiska modellen ger en högre noggrannhet. Orsaken är att den 

stokastiska modellen bygger på högupplöst data vilket kan vara svårt att få tag på medan den 

deterministiska modellen använder medelvärden. Den analytiska modellen dimensionerar 

komponenterna efter approximerade matematiska modeller och denna metod bygger på enkla 

ekvationer, utmaningen ligger i att hitta värden för koefficienterna som används i 

ekvationerna. Valet av modelleringsmetod beror därmed på vilken noggrannhet som eftersöks 

samt tillgången på data. Louie och Dauenhauer (2016) påpekar att den intuitiva modellen kan 

användas utan inskränkningar i noggrannhet för små, självförsörjande system som är mindre 

än 2 kW. I sådana fall blir de numeriska och analytiska modellerna onödigt komplexa och leder 

inte nödvändigtvis till ökad noggrannhet. 

När modelleringsmetoden bestämts designas systemkomponenterna. En generell procedur 

föreslagen av AlShemmary, Kadhom och Al-Fahham (2013) är att elbehovet beräknas först. 

Därefter bestäms batteriets kapacitet och systemets tillgänglighet, d.v.s. hur länge ska batteriet 

kunna förse systemet med el. Nästa steg är att dimensionera energikällan efter att antingen 

kunna förse elsystemet direkt med el eller genom att ladda ett batteri. Till sist väljs 

spänningsnivå, växelriktare m.m. som matchas efter strömmen.  

3.8.1 Beräkning av elbehovet 

Enligt Bhuiyan och Asgar (2003) beror hela systemets design på storleken av lasterna i kretsen 

och för att varken över- eller underdimensionera systemet måste elbehovet identifieras. Enligt 

Louie och Dauenhauer (2016) kan behovet identifieras genom att använda data från en 

liknande anläggning, problemet är att det kan vara svårt att identifiera liknande driftfall. 
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Dessutom finns en risk att mätdatan inte är generaliserbar. Det går också att bestämma 

behovet genom att sammanställa alla de komponenter som ingår i systemet och deras 

respektive drifttider vilket gjorts av Bhuiyan och Asgar (2003) samt Ali och Salih (2013). De 

har sammanställt de elektriska komponenternas effektförbrukning och respektive 

arbetsintervall. Därefter kan elbehovet beräknas. Enligt IEEE (2007) sammanställs 

förbrukningen på dygnsbasis men om detta inte anses vara representativ för den faktiska 

förbrukningen ska en daglig maxförbrukning samt medelförbrukning beräknas. Om lasten 

varierar kraftigt på en månatlig basis ska ett dagligt medel för varje månad beräknas 

3.8.2 Strömkretsens design 

Chauhan och Saini (2014) skriver att solceller producerar likström, vind- och vattenkraft 

producerar växelström medan batterier drivs med likström. Strömmen matas till lasterna och 

beroende på vilken strömtyp lasten kräver kan det vara nödvändigt att omrikta strömmen med 

en likriktare eller växelriktare. Elsystemets utformning kommer därför bero på ett flertal 

komponenter så som energikällan, batteriet, växelriktare alternativt likriktaren samt lasterna. 

Författarna förklarar att det finns tre olika typer av kretsar: likströmskretsen, 

växelströmskretsen och en hybrid, likströmskretsen är vanligast för fristående solcellssystem. 

Nehrir m.fl. (2011) förklarar att en orsak är dess enkelhet, med detta avses att faserna inte 

måste synkroniseras mellan de olika energikällorna. Nehrir m.fl. påpekar däremot att en 

svaghet för likströmskretsen är att det är nödvändigt med en växelriktare som matar 

växelströmslaster, om denna fallerar kommer AC-lasten inte vara funktionsduglig.  

Valet av spänningsnivå i kretsen beror på ett flertal faktorer, dels den nominella spänningen 

hos solcellen, dels växelriktarens och batteriets effekt, dels spänningsintervallet för lasterna. 

Bhuiyan och Asgar (2003) skriver att den nominella spänningen i kretsen vanligtvis väljs efter 

spänningen som krävs för de största lasterna. Spänningsnivån är även en ekonomisk fråga då 

lägre spänningsnivå leder till ökade kostnader. Enligt författarna väls en multipel av 12 V för 

självförsörjande solcellssystem medan Ali och Salih (2013) skriver att spänningsnivån 

vanligtvis är 12 V.  

3.8.3 Dimensionering av solcellsmodulen 

Solcellsmodulens märkeffekt kan beräknas med flera olika metoder, en vanligt förekommande 

intuitiv metod är föreslagen av Khatib m.fl. (2016). Modulen dimensioneras efter det maximala 

antalet soltimmar (PSH) och det dagliga energibehovet (förluster från växelriktare och 

systemkomponenter inkluderade). För att minska risken för att underdimensionera systemet 

inkluderas även en säkerhetsfaktor. Det maximala antalet soltimmar bör väljas efter den mest 

kritiska perioden vilken, McEvoy, Markvart och Castañer (2012) skriver, antingen är den 

månad med lägst solinstrålning eller månaden med störst elbehov. Enligt Stridh (2014) kan en 

dimensionering utifrån antalet soltimmar leda till en feluppskattning av elproduktionen 

eftersom antalet PSH inte visar strålningens intensitet, bara hur många timmar som 

instrålningen överstiger 120 W/m2. Khatib m.fl. (2016) påpekar, utöver det Stridh (2014) 

poängterat, att den säkerhetsfaktor som används beror på erfarenheten hos den som designar 

systemet vilket är en osäkerhet. Därför bör denna formel endast användas för att få en initial 
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uppfattning om solcellsmodulens märkeffekt. Ett annat alternativ är att använda en formel 

vilken föreslås av Notton, Cristofari, Mattei och Poggi (2005), denna beräknar solcellens effekt 

genom att beräkna instrålningen mot modulens yta och använda dess verkningsgrad.  

Modulens design, utöver dess märkeffekt och area, beror på skuggningsrisken. Enligt en 

skuggningshandbok, skriven av Bengtsson, Holm, Larsson och Karlsson (2017), består hälften 

av den globala instrålningen i Sverige av diffus instrålning. De skriver även att soliga dagar 

domineras av direkt instrålning vilken kan utgöra så mycket som 90% av den globala 

instrålningen. Om den direkta instrålningen i ett sådant skede skuggas sjunker inkommande 

strålningen mot modulen med 90%. Författarna menar således att skuggning ska undvikas i 

största möjliga mån. Vidare förklarar de att skuggningen beror av modulens tekniska 

komponenter så som by-pass dioder, effekt- och moduloptimerare samt tidpunkten för 

skuggning och det skuggande objektets storlek och höjd. Dessutom delas skuggningen in i två 

delar, kärnskugga och halvskugga. Kärnskuggan uppträder desto närmare modulen det 

skuggande objektet är och denna kan reducera instrålningen mellan 60 – 80 % medan 

halvskuggans inverkan är hälften så stor.  

Bengtsson m.fl. (2017) konstaterar att skuggningens inverkan är komplex och generella 

rekommendationer är svåra att utfärda. Däremot finns det några rekommendationer vilka är 

att inverkan från skuggande föremål ska undvikas. Handboken beskriver ett par tumregler och 

om skuggvinkeln är 18 ° bör avståndet vara tre gånger större än det skuggande objektet. Om 

skuggvinkeln minskar till 14 ° kommer avståndet att öka till fyra gånger. Vidare skriver de att 

skuggningens inverkan kan minskas med bypass-dioder (vilka finns i alla solcellsmoduler 

enligt författarna). Bypass-diodens funktion är att koppla förbi de skuggande cellerna och 

dessa blir då inte bestämmande för hela strängen. Dessutom ska skuggning av celler i olika 

strängar undvikas i största möjliga mån, skuggning av hela strängar är att föredra framför sprid 

skuggning som påverkar celler i olika strängar. Bengtsson m.fl. skriver också att ett ytterligare 

alternativ är att använda en centraliserad eller decentraliserad effektoptimerare 

(moduloptimerare). Denna hittar maxeffektpunkten för antingen hela modulen eller för 

separata strängar i modulen, därefter används en växelriktare vilken arbetar vid given 

spänning. Istället för en moduloptimerare kan en modulväxelriktare användas vilken fungerar 

som en växelriktare och sitter bakom varje modul. Skillnaden mellan de två alternativen enligt 

författarna att modulväxelriktaren har en relativt hög investeringskostnad, låg verkningsgrad 

och sämre livslängd jämfört med moduloptimerarna, däremot är moduloptimerarna betydligt 

dyrare. Rekommendationen som utfärdas är att använda en decentraliserad effektoptimerare 

vid splittrad skuggning från exempelvis träd. Moduloptimerare eller modulväxelriktare fyller 

ingen funktion om modulen antingen är helt skuggad eller oskuggad eller om en cell i varje 

sträng är skuggad. 

3.8.4 Simulering av solcellens elproduktion 

När solcellsmodulen effekt är beräknad kan elproduktionen beräknas. Produktionen från 

solcellen kommer inte alltid ligga vid märkeffekten då instrålningen varierar under året vilket 

påverkar solcellens verkningsgrad. Dubey, Sarvaiya och Seshadri (2013) skriver att solcellens 

verkningsgrad är beroende av cellernas drifttemperatur vilken påverkas av instrålningen och 
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vindhastigheten medan omgivningstemperaturen har mindre inflytande. Olukan och Emziane 

(2014) skriver att solcellens drifttemperatur oftast beräknas med Ross termiska modell vilken 

uttrycker solcellens arbetstemperatur som funktion av den normala drifttemperaturen och 

omgivningstemperaturen, modellen är endast giltig för fristående solcellssystem. Jakhrani, 

Othman, Rigit och Samo (2011), vilka jämfört olika modeller för att beräkna solcellens 

drifttemperatur, skriver att Ross modell inte tar hänsyn till vindhastigheten och jämfört med 

andra modeller blir solcellstemperaturen högre än genomsnittet. Ett bättre alternativt enligt 

författarna är att använda Duffie och Beckmans modell vilken inkluderar vindhastigheten. 

Duffie och Beckman (2013a) skriver dock att formeln är beroende av att solcellens montering 

vid NOCT-testet, om dessa inte överensstämmer kommer modellen inte ge ett korrekt resultat.  

Solelproduktionen kan simuleras och det finns ett flertal olika simuleringsprogram som kan 

användas, Khatib m.fl. (2016) nämner bland annat HOMER, MATLAB och PVsyst. HOMER 

utgår från genomsnittlig, månatlig instrålning och dimensionerar off-grid lösningen efter 

elbehovet på timbasis. Medan PVsyst dimensionerar systemet efter månatlig instrålning och 

konverterar denna data till timbasis. Även skuggningen av modulen kan simuleras och 

Bengtsson m.fl. (2017) skriver att PVsyst är det program som vanligtvis används för detta 

ändamål. Författarna påpekar dock att programmet brister i användartillgänglighet och till en 

viss del i tillförlitlighet. Dessutom är beräkningsmetodiken svår att följa. Ett alternativ enligt 

författarna är PVPMC vilken modelleras med MATLAB. De anser att beräkningsmetodiken väl 

beskriven däremot måste användaren har stor kännedom om programvaran och 

beräkningsmetodiken för att kunna använda programmet. Slutsatsen författarna kommer 

fram till är att programvaran för simulering av skuggor måste utvecklas och bli mer 

användarvänlig, tills dess är det nödvändigt med fördjupad kunskap om skuggningens 

inverkan vilket görs genom att analysera det aktuella solcellssystemet.  

3.8.5 Dimensionering av blybatteriet 

På grund av solelproduktionens intermittens är det nödvändigt med en batteribackup. Dess 

kapacitet beror till stor del av antalet dagar som systemet ska kunna vara självförsörjande vid 

produktionsbortfall. För en fristående solcellsmodul i Sverige med en latitud på 60 ° bör 

batteribackupen, enligt McEvoy m.fl. (2012), kunna klara 15 dagar utan elproduktion från 

solcellen. Författarna skriver att utöver antalet dagar som systemet ska kunna vara 

självförsörjande bör batteriet även dimensioneras för säsongslagring, med säsongslagring 

menas att batteriet är dimensionerat för ett längre produktionsunderskott. Vidare skriver det 

att batteriet bör dimensioneras efter drifttemperaturen. DOD bör korrigeras dels om 

temperaturen riskerar att understiga 0 °C, dels ifall batteriet ska fungera som säsongslagring. 

Rekommenderat DOD är 30% vid säsongslagring. McEvoy m.fl. föreslår en formel vilken 

vanligtvis används för att dimensionera batteriets lagringskapacitet. En liknande formel 

används även av Boulmrharj m.fl. (2018), Kaushika och Rai (2006) samt Sidrach-de-Cardona 

och Mora López (1998), skillnaden är att dessa inte inkluderat säsongslagring och 

motiveringen är okänd. Vidare, uttrycks formeln annorlunda då dessa författare väljer att 

implicit inkludera förluster.  
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3.8.6 Simulering av batterikapaciteten 

Batteriets kapacitet kommer att förändras över tid vilket kan modelleras. Modellen kan vara 

enkel och behandla batteriets som en lagringsenhet med en bestämd verkningsgrad, en sådan 

modell används av Khatib och Elmenreich (2014). Denna förenklade modell har dock ett flertal 

svagheter enligt Ross (u.å.) då SOC är en okänd kvantitet som bygger på in- och utdata från 

batteriet. Dessutom ger en sådan modell ingen uppfattning om den aktuella spänningen, denna 

information kan vara nödvändig för att starta och stoppa andra backupsystem som till exempel 

en diselgenerator. Ross (u.å.) skriver också att information om gasbildning, vattenförluster 

samt värmeproduktion från batteriet gås miste om. Modellen föreslagen av Khatib och 

Elmenreich (2014) har dock validerats genom att jämföra batteriets kapacitet över tid med ett 

verkligt system. Resultatet visade att det simulerade värdena följer de verkliga värdena. En 

mer komplex metod föreslås av Gergaud, Robin, Multon och Ahmed (2003) där strömmen in 

och ut ur batteriet, SOC och verkningsgraden vid laddning och urladdning inkluderas. Denna 

modell har validerats genom att jämföra med uppmätta värden med variabel last (inkluderar 

både bas- och toppförbrukning) och resultatet visade att de simulerade värdena motsvarar de 

uppmätta värdena, med viss avvikelse.  
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4 AKTUELL STUDIE 

Studien är indelad i tre moment, först valdes en reglerdamm vilken ansågs vara i störst behov 

av elektrifiering, därefter inhämtas data för vind- och flödeshastighet samt solinstrålning. Till 

sist skapades en off-grid lösning vilken simuleras med MATLAB. 

 Studieobjekt  

Studieobjektet som undersöktes i denna studie valdes utifrån entreprenadgruppens behov 

vilket identifierades genom en workshop. Workshopen gjordes under ett av de schemalagda 

gruppmötena hos VB Energi, resultatet förmedlades under ett handledningsmöte dagen därpå 

av chefen för entreprenadgruppen hos VB Energi M. Holmström (personlig kommunikation, 

2019-02-08). Under workshopen gjordes ett antal begränsningar vid urvalet, dels valde 

gruppen att utgå från de 42 dammar som ägs av VB Kraft, andra kunder inkluderades inte. 

Urvalet tog även hänsyn till hur ofta gruppen besöker dammen och dammens geografiska 

tillgänglighet. För att elektrifiering ska vara möjligt, måste utskovsluckan vara en planlucka 

med skruvdomkraft, den ska också vara icke-elektrifierad och otillgänglig för allmänheten. 

Entreprenadgruppen identifierade följande objekt: 

- Lilla Ursen 

- Mellansjön 

- Stora Sandsjön 

- Storsjön  

 

Entreprenadgruppen ser störst behov av att elektrifiera Lilla Ursen enligt M. Holmström 

(personlig kommunikation, 2019-02-08). Anledningen är att reglerdammen är otillgänglig då 

bilväg inte finns ända fram till utskovsluckan vilket det finns vid de andra reglerdammarna. 

Under vinterhalvåret är det inte möjligt att ta sig till fots istället använder de ett terrängfordon. 

Vattenflödet regleras regelbundet under vinterhalvåret, runt 1 gång i månaden, annars mer 

frekvent (3 - 4 ggr per månad). Vidare är det låg risk för sabotage, sabotage har förekommit 

tidigare vid andra dammar. Utöver detta ingår inte lilla Ursen i ett naturskyddsområde. 
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4.1.1 Lilla Ursen 

Chefen för entreprenadgruppen vid VB Energi M. Holmström (personlig kommunikation, 

2019-02-08) förklarade att Stora Ursen är ett källflöde i Kolbäcksån och är sammanlänkad 

med Lilla Ursen. Flödet som mynnar ut från Lilla Ursen och andra sjöar i Kolbäcksån samlas 

upp i Vännebosjön där närmaste vattenkraftverk (Vännebo) återfinns, se Figur 6.  

 

Figur 6: Kartbild över Lilla Ursen och Vännebo kraftstation. Från VB Energi M. Holmström 

(personlig kommunikation, 2019-04-16). ©VB Energi AB 2019. Återskapad med tillstånd 
 

Vid Lilla Ursen finns en kanal, se Figur 7, som leder vattnet från insjön till en planlucka. 

Utskovsluckans mått är 1 700 mm hög, 1 200 mm bred och 100 mm djup. Godset är av stål och 

är inte solid, luckans ytor antas ha en tjocklek på 6 mm.  

 

Figur 7: Ned- och uppströms vid Lilla Ursen. Från VB Energi M. Holmström (personlig 

kommunikation, 2019-04-16). ©VB Energi AB 2019. Återgiven med tillstånd  
 

M. Holmström (personlig kommunikation, 2019-02-08) beskrev också hur utskovsluckan 

regleras. Detta görs med en skruvdomkraft och på skruvdomkraftens snäckväxel kopplas 

antingen ett bensindrivet verktyg eller manövreras för hand med en hävstång, axeltappen visas 

i Figur 8. Vidare är det Benzlers som tillhandahåller både skruvdomkraft, växel och elmotor. 
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Figur 8: Detaljbild planlucka och axeltapp för manövrering. Från VB Energi M. Holmström 

(personlig kommunikation, 2019-04-16). ©VB Energi AB 2019. Återgiven med tillstånd 
 

M. Holmström (personlig kommunikation, 2019-02-08) förklarade att de befintliga 

övervakningssystemen vi Lilla Ursen är en nivåmätare. Nivån skickas via mobiltelefonisystem 

(GSM) och gör det möjligt att fjärrövervaka vattennivån. Nivån i dammen mäts av en tryckvakt, 

nivån regleras efter dämningsgränsen, sänkningsgränsen samt efter företagets behov.  

4.1.2 Reglering av flödet 

Enligt A. Wäppling (personlig kommunikation, 2019-02-27) som ansvarar för entreprenaden 

av Lilla Ursen vid VB Energi försöker de under sommartid hålla nivån runt 10 – 20 cm under 

dämningsgränsen. Under vintertid strävar de efter att maximera elproduktionen vid 

vattenkraftverket i Vännebo, detta görs genom att släppa ut ett bestämt flöde tills vattennivån 

är 70 cm över sänkningsgränsen.  

A. Wäppling (personlig kommunikation, 2019-03-01) förklarade att det finns en viss 

problematik med isbildning. Utskovsluckan fryser fast, dels i isen, dels mellan luckan och 

luckinfästningen, se Figur 9. Han förklarade även att luckan inte är förberedd för avisning 

vilket gör att monteringen av ett isfrihållningssystem kan bli besvärligt. Däremot finns det 

isfrihållningssystem som inte behöver monteras i luckan som exempelvis en omrörare, 

tryckluft som blåses upp från dysor på botten samt värmeslingor. A. Wäppling (personlig 

kommunikation, 2019-03-01) tillfrågades om dessa lösningar anses vara ett alternativ, 

omröraren ansågs inte vara lämplig eftersom vattennivån på vintern är låg medan tryckluft 

skulle innebära att en kompressor måste användas och elförbrukningen kontra nyttan anses 

vara för hög. Han påpekade även att värmeslingor skulle kunna monteras vid luckinfästning 

men detta är inget som testat.  
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Figur 9: Isbildning vid utskovsluckan. Från VB Energi M. Holmström (personlig kommunikation, 

2019-04-16). ©VB Energi AB. Återgiven med tillstånd 

 Val av off-grid lösning 

Valet av off-grid lösning gjordes genom att utgå från bakgrundinformation om Lilla Ursen (se 

avsnitt 4.1) samt den litteraturstudie som genomförts (avsnitt 3.1 till och med 3.7). Vidare 

hämtades data för vind- och vattenhastighet, vattenflöde och solinstrålning.  

4.2.1 Vindresurser vid Lilla Ursen 

Vindresurserna vid Lilla Ursen uppskattades genom att använda mätdata från SMHI:s 

närmaste aktiva mätstation, som ligger i Gustavsfors 4 mil väster om Lilla Ursen (SMHI, u.å.-

a). Ett antagande gjordes att terrängen är ungefär densamma som vid studieobjektet som vid 

mätstationen. Vindhastigheten på timbasis hämtades från 2010 till och med 2018 och 

korrigerades med Formel 5 som används av Halvarsson och Larsson (2013). Korrigeringen är 

nödvändig eftersom SMHI:s mätstation mäter vindhastigheten vid en altitud på 10 m och 

vindkraftverket antas ha en lägre altitud.  

𝑣𝑧 = 𝑣𝑟 ∗ (
𝑧

𝑧𝑟
)

𝛼

 Formel 5 

I formeln denoterar 𝑧𝑟  den altitud som SMHI gjort vindmätningen vid och 𝑣𝑟  är den uppmätta 

vindhastigheten. Den korrigerade vindhastigheten vid lägre altitud, 𝑣𝑧, beräknades genom att 

välja den altitud, 𝑧, där vindkraftverkets nav är placerat. Navet antas sitta på 5 m höjd. 

Ytråheten för terrängen, 𝛼, hämtas från tabell och sattes till 0,3 (värde för skog). Därefter 
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beräknades dygnsmedelvärdet för den korrigerade vindhastigheten för varje år under perioden 

2010 – 2018 med Excels pivottabeller och plottades i ett låddiagram.  

4.2.2 Flödeshastighet vid Lilla Ursen 

Vid Lilla Ursen finns ingen flödesmätare som kontinuerligt mäter flödet. För att få en 

uppfattning av variationen och mängden bör flödet mätas noggrant. Det har dock inte varit 

möjligt att genomföra i denna studie då det dels skulle vara tidskrävande samt att flödet 

varierar både på dygnsbasis, säsongvis och från år till år. Att mäta under en kortare tidsperiod 

skulle därför inte ge en realistisk uppfattning av flödet. Däremot har SMHI (2017b) utvecklat 

en beräkningsmodell, S-HYPE, som modellerar vattenföringen för ett stort antal 

delavrinningsområden i Sverige, Lilla Ursen inkluderad. Den totala, stationskorrigerade 

vattenföringen (korrigerad med verkliga mätningar) hämtades på dygnsbasis för perioden 

2010 till och med 2018 från SMHI:s Vattenwebb (u.å.-c). Medelvattenföringen 

sammanställdes på dygnsbasis för varje år under mätperioden i en pivottabell. Därefter 

plottades värdena i ett låddiagram för att få en uppfattning om spridningen. Det 

medelvattenflöde för Lilla Ursen som erhållits från chefen för entreprenadgruppen vid VB 

Energi M. Holmström (personlig kommunikation, 2019-02-26) jämfördes med det årliga 

medelvattenflöde som uppmätts med mätdata från SMHI. Detta gjordes för att kontrollera att 

SMHI:s data stämde överens med det angivna medelvattenflödet.  

Medelvattenföringen kunde därefter jämföras med det rekommenderade flödet för Arkimedes 

skruvturbin. Vidare är det nödvändigt att veta bruttofallhöjden och denna uppskattades genom 

att utgå från dämningsgränsen. Denna jämfördes med den minsta rekommenderade fallhöjd 

angiven för Arkimedes skruvturbin. En exakt beräkning av nettofallhöjden gjordes inte av två 

anledningar. Dels för att det kräver detaljerad information om en specifik turbintyp dels för att 

noggranna mätningar behövs göras på plats och detta skulle vara tidskrävande. Däremot 

beaktas nettofallhöjden då den kommer vara lägre än bruttofallhöjden vilket kommer påverka 

valet av energikälla.  

Strömningshastigheten beräknades genom att dividera flödet som hämtats från SMHI:s 

Vattenweb med arean till kanalen som leder till utskovsluckan. Tvärsnittet vid antogs vara 3,55 

m bred (uppskattat från ritningar) och 1,7 m djup (som luckan). Medelströmningshastigheten 

på dygnsbasis för perioden 2010 – 2018 (för varje år respektive) sammanställdes i ett 

låddiagram och jämfördes med den minsta rekommenderade strömningshastigheten.  

4.2.3 Solinstrålning vid Lilla Ursen  

Global årlig solinstrålning är i regionen vid Lilla Ursen ca 975 kWh/m2 enligt SMHI (2017a). 

Global, horisontell solinstrålning på dygnsbasis hämtades från 2010 till och med 2018 från 

SMHI:s databas STRÅNG (u.å.-b) genom att ange latituden 60,21 ° och longituden 14,62 °. 

Därefter beräknades medelirradiansen genom att först beräkna deklinationen med Formel 6 

hämtat från Berisha, Zeqiri och Meha (2018): 
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δ(t) = 23.45 ∗ sin [360 ∗
284 + 𝑡

365
] Formel 6 

Där 𝑡 är dagnumret för vintersolståndet. Därefter beräknas antalet soltimmar med Formel 7 

som används av Khatib och Elmenreich (2014). 

𝑡𝑠𝑜𝑙 𝑑𝑎𝑔(𝑡) =
2

15
∗ cos−1[− tan(𝜙) ∗ tan(𝛿(𝑡))]  Formel 7 

Där 𝜙 är latituden och 𝛿 deklinationen. Notera att hela uttrycket ska beräknas med grader. 

Irradiansen beräknades genom att dividera den dagliga instrålningen med antalet soltimmar 

per dygn. Medelirradiansen per dygn togs fram för varje år för perioden 2010 – 2018 med 

Excels pivottabeller. Variationen i global irradians sammanställdes i Excel med ett låddiagram.  

4.2.4 Faktorer som påverkar valet av off-grid lösning 

Valet av off-grid lösning beror på ett flertal faktorer. Däribland det totala elbehovet samt 

förutsättningar för de olika energikällorna. Vidare tas även hänsyn till projekteringen av de 

olika energikällorna och hur avancerat det är att implementera systemlösningen. 

Underhållsbehovet inkluderas då syftet med off-grid lösningen är att minska resebehovet och 

därmed ska underhållsbehovet inte överstiga regleringsbehovet (alltså inte oftare än 1 gång per 

månad). Valet av energikälla beror till största del av litteraturstudien samt de resurser som 

finns på platsen.  

1. Vilka resurser finns det på platsen? 

2. Vilket underhållsbehov har energikällan? 

3. Hur påverkas elproduktionen av kallt klimat? 

4. Vilka erfarenheter finns det av denna energikälla? 

De olika alternativens lämplighet fastställdes genom att utvärdera resurserna vid Lilla Ursen. 

Vidare beaktades även tekniska aspekter så som verkningsgrad och elproduktionen på 

årsbasis. Därefter utvärderades underhållet av alternativen, vad utgörs underhållsbehovet av 

och vad är rekommenderat intervall. Valet av off-grid lösning utgår också från 

genomförbarheten, med detta menas att implementerandet och underhållet av off-grid 

lösningen i praktiken inte ska vara onödigt komplex. Erfarenheter och resultat från tidigare 

studier användes för att identifiera möjliga systemlösningar samt ekonomiska, sociala, 

ekologiska faktorer som påverkar valet av off-grid lösning. 

 Off-grid lösningens utformning 

I Figur 10 visas off-grid lösningens komponenter. En solcellsmodul matar ett ventilerat 

blybatteri med likström på 12 V, utrustad med en laddningsregulator. Batteriet matar 

övervakningsutrustningen bestående av nivågivare (radar och tryckgivare), flödesgivare, 

temperaturgivare, lucklägesindikator, övervakningskamera och sändare samt elmotorn. Off-

grid lösningen simulerades och modellerades med MATLAB. 
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Figur 10: Off-grid lösningens komponenter vid Lilla Ursen 

4.3.1 Regleringsbehov och regleringsgrad vid olika scenarier 

Elbehovet för reglering av utskovsluckan bestämdes genom att utgå från en logg gjord av A. 

Wäppling (personlig kommunikation, 2019-03-18) som ansvarar för entreprenaden av Lilla 

Ursen. Loggen visar reglerbehovet (hur ofta luckan reglerats) samt regleringsgraden 

(lägesändringen vid varje reglering), se Bilaga 1: Excel. Notera att reglerbehovet kan vara något 

större i verkligheten då det saknas uppgifter för hur luckan har reglerats under beredskap och 

semestertider.  

Loggen som först mellan 2014 till 2018 användes för att få en uppfattning om reglerbehovet 

och regleringsgraden, 2019 exkluderades då året är ofullständigt. Först beräknades 

medelreglerbehovet per månad, d.v.s. antalet regleringar per månad i snitt. Eftersom 

reglerbehovet varierar beroende på tillrinningen sammanställdes även minsta och högsta 

antalet regleringar per månad. Därefter gjordes en sammanställning av regleringsgraden. 

Medelregleringsgraden beräknades för varje månad, d.v.s. hur mycket luckans läge regleras i 

snitt vid varje reglering. Regleringsgraden beror också på tillrinningen och därför togs minsta 

och högsta regleringsgraden för varje månad fram. Dessa värden ligger till grund för tre 

scenarion: 

Scenario 1: normalår som är dimensionerande för off-grid lösningen. Här är medelvärdena 

bestämmande men hänsyn togs även till att reglerbehovet och regleringsgraden ökar under 

vår- och höstflod samt i samband med kraftig nederbörd under sommarhalvåret.  

Scenario 2: ökat reglerbehov och till viss del ökad regleringsgrad. Här antas 

entreprenadgruppen reglera oftare än för ett normalår. De reglerar också luckan lite mer i 

medel jämfört med normalåret. 

Scenario 3: högt reglerbehov och hög regleringsgrad. Scenariot simulerar ett våtår där 

luckans läge regleras oftare och mer vid varje reglering jämfört med normalåret. 
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Det antagna reglerbehovet och regleringsgraden för de tre scenariona och sammanställningen 

från loggen visas i Figur 11 och Figur 12. Notera att stapeln minsta reglerbehov inte syns 

förutom i februari, detta innebär att utskovsluckan inte har reglerats alls den månaden.  

 

 

Figur 11: Reglerbehov för Lilla Ursen 

 

Figur 12: Regleringsgrad för Lilla Ursen 

4.3.2 Elbehov för reglering  

När regleringsgraden och regleringsändringen är känd kan elbehovet beräknas. För detta krävs 

information om elmotorns effekt. Valet av elmotor gjordes tillsammans med Benzlers, en 

leverantör av skruvdomkrafter och elmotorer till VB Energi. Först beräknades utskovsluckans 

tyngdkraft. Densiteten för stålet sattes till 7 850 kg/m3. Tyngdkraften från luckan får inte 

överstiga den maximalt tillåtna tryckkraften för skruvdomkraften. Detta kontrollerades genom 

att avläsa den högst tillåtna tryckkraften för skruvdomkraften i ett produktdatablad (u.å., s. 17) 

vid belastningsfall 3, uppgifter för skruvdomkraften erhölls från styr- och reglerteknikern P. 

Sollén vid VB Energi (personlig kommunikation, 2019-02-28). Efter kontrollen väljs en 

lämplig motoreffekt utifrån tyngdkraften och en säkerhetsfaktor (satt till 4). Design- och 

applikationsingenjören (design and application engineer) V. Angelopoulos vid företaget 

Benzlers (personlig kommunikation, 2019-03-20) rekommenderade en 4-polig 

asynkronmotor, problemet är att regleringen blir snabb och okontrollerbar (1 929 mm/min i 

höjdled hämtat ur effekttabell för skruvdomkraften). Dessutom producerar solcellerna 

likström och därför måste strömmen omriktas med en växelriktare vilken, enligt Runesson 



39 

(2013), behöver regelbunden tillsyn och bidrar till ökade förluster. Utöver det tillkommer även 

kostnaden för införskaffandet av växelriktaren. 

Ett annat alternativ föreslaget av universitetslektorn J. Sandberg vid Mälardalens Högskola 

(personlig kommunikation, 2019-03-21) är att använda en likströmsmotor som matas direkt 

från batteriet. Det finns dock en viss problematik med en likströmsmotor vilken är att motorns 

vridmoment och effekt måste klara av att reglera skruvdomkraften. Dessutom måste utgående 

axeln för motorn överensstämma med ingående axeln på snäckväxeln. Då diametern för 

snäckväxeln inte fanns angiven i produktkatalogen för skruvdomkraften hämtades 

axeltappens diameter från motorflänsen ur Busck produktdatablad (2019, s. 23). Enligt V. 

Angelopoulos (personlig kommunikation, 2019-03-13) behövs en fläns, antingen B5 eller B14, 

storlek 90. Produktdatabladet visar att axeltappsdiametern bör, med viss osäkerhet, vara 24 

mm. Därefter tillfrågades V. Angelopoulos (personlig kommunikation, 2019-03-20) om 

Benzlers hade likströmsmotorer vilka skulle kunna matas med 12 V, vilket inte var fallet. 

Istället gjordes en internetsökning efter företag som levererar likströmsmotorer. Företaget 

Mekanex tillhandahåller likströmsmotorer och problematiken förklarades för 

produktmanagern I. Holmström på Mekanex (personlig kommunikation, 2019-03-28) och 

hon förklarade att det är nödvändigt med en ytterligare växel för att få uppvridmomentet ut 

från motorn. I. Holmström bifogade produktkataloger för likströmsmotorer och koaxiala 

växellådor vilka skulle kunna passa för ändamålet.  

Enligt A. Wäppling som ansvarar för entreprenaden vid Lilla Ursen kan det ta 2 h för en enskild 

reglering (personlig kommunikation, 2019-03-11), därför valdes en reglerhastighet på 500 

mm/timme. Antagandet bygger på kännedom om regleringsgraden för Lilla Ursen där en 

enskild reglering vanligtvis är 10 – 20 cm/reglering. I produktdatabladet för elmotorn Penta 

5XS valdes en motor med ett varvtal på 2000 rpm, vilken ger en effekt på 100 W. För att 

beräkna utväxlingen på kuggväxeln användes Excels problemlösare där logiken visas i Figur 

13. 

 

Figur 13: Logik för val av utväxling på kuggväxeln 
 

Problemlösaren gav ett värde på 308:1 för kuggväxeln, den högsta utväxlingen som finns i 

produktkatalogen för en koaxial kuggväxel, 403A, är 216,31:1. Denna utväxling valdes vilket 
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ger en reglerhastighet på ca 700 mm/min vilket är acceptabelt för ändamålet. Elbehovet för 

regleringen, 𝐸𝑚,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜, beräknades med Formel 8: 

𝐸𝑚,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝑃𝑚,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝐼𝑚 ∗ 𝑈𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 ∗
∆ℎ𝑟𝑒𝑔𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝑣𝑟𝑒𝑔𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
 Formel 8 

Då den ingående effekten, 𝑃𝑚,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜, är okänd ersätts uttrycket med den ström motorn förbrukar 

som är 11 A och batterispänningen som härleds av Singh och Verma (2016). Tiden det tar för 

varje enskild reglering, 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔, beräknas genom att ange hur mycket luckan regleras vid 

varje reglering och dividera med hastigheten vilken hämtats från produktdatabladet för 

skruvdomkraften. 

4.3.3 Elbehov för sensorer 

De givare som anses vara nödvändiga vid Lilla Ursen mäter vattennivån, luckans läge, 

temperaturen och flödet. Risken för fastfrysning minskas genom att installera en 

temperaturgivare vilken används för att mäta ytvattentemperaturen och kan indikera när 

isbildning börjar ta vid. Därefter kan lämpliga åtgärder vidtas. Flödesgivaren är ett önskemål 

från entreprenadgruppen. Informationen från givarna skickas till en logger vilken i sin tur 

skickar informationen till en sändare. För att få redundans och större tillförlitlighet inkluderas 

även en kamera vilken är utrustad både med IR och avisning. Utöver dessa system inkluderas 

en laddningsregulator vilken ämnar till att skydda batteriet mot djupurladdning och 

överladdning.  

Strömförbrukningen för givarna hämtades från produktdatablad vilka insamlats genom 

internetsökningar. Information för vattennivågivarna, temperaturgivaren, loggern och 

sändaren hämtades från Campbell Scientific. Produktdata för dragvajergivaren och regulatorn 

hämtades från WayCon och Kjell och Kompani, respektive. Strömförbrukningen för 

temperaturgivaren var ej angiven, därför gjordes ett antagande. Produktdata för flödesmätaren 

gick ej att hitta och istället användes antagna värden. Värdena redovisas i Bilaga 1: Excel. 

Effektförbrukningen för givarna beräknades genom att multiplicera strömförbrukningen vid 

mätning och vid stand-by med spänningsnivån i kretsen, denna sattes till 12 V. Spänningsnivån 

valdes utifrån den högsta tillåtna spänningsnivå för de digitala övervakningssystemen (max 16 

V) och utifrån litteraturstudien. Energibehovet beräknades därefter genom att multiplicera 

effektbehovet med tiden för mätning respektive för stand-by. Flödes-, temperatur- och 

nivågivarna antas mäta fyra gånger per dygn vilket är det mätintervall entreprenadgruppen 

har i dagsläget. Mätningens duration för varje givare är antagen och anges i Bilaga 1: Excel. 

Givarna antas vara i stand-by resten av dygnet. Kameran antas vara aktiv i samband med 

datainsamlingen för nivå och temperatur. Durationen för kameran är satt till 10 minuter vid 

varje mätning, detta ger totalt 40 minuter per dygn. Om mätningen görs på natten är IR-

funktionen aktiv. Dagens längd avgör om IR-funktionen används, om dagens längd är mindre 

än 6 timmar per dygn görs tre mätningar i mörker. Om längden ligger mellan 6 till 12 timmar 

per dygn görs två mätningar i mörker. Är längden mer än 12 timmar per dygn görs en mätning 

i mörker. Avisningen för kameran används 2 minuter vid varje mätning från och med första 

veckan i december till och med sista veckan i februari. För att ha marginal adderades 10 
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Wh/dygn, denna täcker upp för den styrenhet som används för att reglera utskovsluckan och 

ytterligare givare.  

4.3.4 Solcellens area och vinkel 

Modulens area beräknades med Formel 9 vilken föreslagits av Ladrón de Guevara Muñoz och 

Martín Márquez (2015). 

𝐴𝑃𝑉 =
𝐸𝑒𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣

𝐼�̅�𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 ∗ �̅�𝑃𝑉 ∗ 𝜂𝑠𝑦𝑠 ∗ 𝑇𝐶𝐹
 Formel 9 

Författarna skriver att termen 𝐼�̅�𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  är den tillgängliga instrålningen mot solcellen per dygn 

och därför antas de mena den globala instrålningen. En sammanställning av Dubey, Sarvaiya 

och Seshadri (2013) visar solcellens verkningsgrad vanligtvis antas vara 12%, i denna studie 

sattes denna till 14% vid Standard Test Condition (STC). Systemverkningsgraden beräknades 

som produkten av verkningsgraden för ledning (98% totalt) och batteriets genomsnittliga 

verkningsgrad vilken antogs vara 85%. Korrektionsfaktorn 𝑇𝐶𝐹  sattes till 0,8 av Ladrón de 

Guevara Muñoz och Martín Márquez (2015). Deras studie undersöker solceller i Spanien, 

eftersom lägre omgivningstemperatur råder i Sverige antas korrektionsfaktorn vara 0,9.  

Karafil, Ozbay, Kesler och Parmaksiz (2015) skriver att om solcellsmodulen antas vara fixerad 

i sydligt läge kan vinkeln mellan solcellsmodulen och horisonten beräknas enligt Formel 10. 

𝛽 = |𝜙 − 𝛿| Formel 10 

Där 𝜙 är latituden för Lilla Ursen (60,21°) och 𝛿 är deklinationen vid vintersolståndet och 

beräknas med Formel 6, notera att uttrycket konverteras till radianer.  

4.3.5 Batteriets kapacitet 

Batteriets kapacitet beräknades med Formel 11 hämtat från McEvoy m.fl. (2012). 

𝐶𝑏 =
𝑛𝐴 ∗

𝐸𝑒𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣

𝑈𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖

𝐷𝑂𝐷𝑚𝑎𝑥

  
Formel 11 

Där 𝐶𝑏 betecknar batteriets kapacitet i amperetimmar. 𝑛𝐴 är antalet dagar med 

produktionsbortfall, McEvoy m.fl. har rekommenderat 15 dagar vid breddgrader på 60°. I detta 

fall används ett initialt värde på en dag (detta kommer att optimeras). 𝐸𝑒𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 är den högsta 

uppmätta förbrukningen per dygn i Wh och 𝑈𝑏 är den nominella spänningen i Volt. DODmax 

sattes till 70% för att korrigera för låga drifttemperaturer och säsongslagring.  
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 Simulering av off-grid lösningen 

Off-grid lösningen ska simuleras för att undersöka om elbehovet tillgodoses vid olika 

scenarion. Simuleringsverktyget MATLAB användes för att bygga modellen och koden visas i 

Bilaga 3: MATLAB kod.  

4.4.1 Solcellens elproduktion 

Mandelli m.fl. (2016) skriver att verktyget HOMER ofta används för att modellera off-grid 

lösningar. Universitetslektorn J. Sandberg på Mälardalens Högskola (personlig 

kommunikation, 2019-02-11) tillfrågades om programvaran fanns vid Mälardalens Högskola, 

vilket inte var fallet. Ett annat alternativ är att simulera elproduktionen med WINSUN vilket 

har rekommenderats för denna studie av B. Karlsson, professor i solenergiteknik vid 

Mälardalens Högskola (personlig kommunikation, 2018-03-22). Trots rekommendationen 

användes inte WINSUN. Orsaken är för att beräkningarna i programmet är svåra att följa och 

eftersom antagandena i programmet inte redovisas finns det en risk att resultatet blir 

missvisande. Vidare simulerar WINSUN ett system med effektoptimerare och modulen i 

denna studie är inte utrustad med sådan teknik. Dessutom är det inte möjligt att modellera 

laddning- och urladdning av batteriet. PVsyst kunde ha använts då programvaran finns vid 

Mälardalens Högskola, däremot är beräkningsmetodiken inte väl redovisad och programvaran 

är inte användarvänlig. Istället användes Formel 12 för att simulera elproduktionen vilken 

beräknar hur mycket av den inkommande strålningen som omvandlas till elektricitet. Formeln 

är omskrivning av Formel 4 och instrålningens sammansättning är hämtad från Duffie och 

Beckman (2013b). Elproduktionen beräknades genom att använda daglig instrålning från 

SMHI:s databas STRÅNG samt beräkna solcellens verkningsgrad och area. Enligt Malek 

(2015) producerar solceller el då instrålningen är runt 100 – 200 W/m2 men ingen 

källhänvisning finns och detta värde är därmed osäkert. Programmet WINSUN beräknar dock 

elproduktionen vi lägre irradians en det som angivits av Malek (2015). Därmed begränsas inte 

elproduktionen.  

𝐸𝑃𝑉 = [𝐼𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠(𝑡) + 𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡(𝑡) + 𝐼𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡)] ∗ 𝜂𝑃𝑉(𝑡, 𝐼𝑃𝑉 , 𝑡𝑐𝑒𝑙𝑙 , 𝑣𝑣𝑖𝑛𝑑) ∗ 𝐴𝑃𝑉 Formel 12 

Där 𝐼𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠, 𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡  och 𝐼𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  är den diffusa, direkta och reflekterade instrålningen mot 

solcellsmodulen angivet i Wh (dygn ∗ m2)⁄  och solcellernas verkningsgrad denoteras som 𝜂𝑃𝑉, 

dessa varierar med tiden. Verkningsgraden beror även av cellernas drifttemperatur, 

instrålningen mot modulen och vindhastigheten. Solcellens area är konstant beräknades i 

4.3.4.  

4.4.1.1. Direkt instrålning 

Instrålningen mot modulen beräknades genom att hämta daglig global instrålning mot en 

horisontell yta samt direkt, normal instrålning (instrålning mot en yta vinkelrät mot solen) 

från SMHI:s databas STRÅNG. Den diffusa instrålningen mot en horisontell yta kunde inte 

hämtas, värdena var inte tillförlitliga. Koordinaterna för Lilla Ursen är angivna i 4.3.4 vilka 
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användes för att hämta mätvärdena. Värdena sparades i Excel, felvärden korrigerades genom 

att interpolera mellan kända värden och om detta inte var möjligt korrigerades värden 

manuellt. Därefter kunde den dagliga solstrålningen mot modulen beräknas. Den direkta 

instrålningen mot modulen beräknades med Formel 13 föreslagen av Duffie och Beckman 

(2013b). 

𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡(𝑡) = 𝐾𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡(𝜃(𝑡)) ∗ 𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡(𝑡) ∗ 𝐹 = 𝐾𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡(𝜃(𝑡)) ∗ 𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡,𝑛(𝑡) ∗ cos(𝜃(𝑡)) ∗ 𝐹 Formel 13 

Formeln korrigerar den direkta, normala instrålningen mot en yta, 𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡,𝑛, efter strålningens 

infallsvinkel, 𝜃. Dessutom har Stridh (2015) påpekat att den diffusa instrålningen i Sverige 

ligger mellan 43 – 57% av den globala instrålningen. Därför används 𝐹 för att korrigera andelen 

direkt instrålning och är ansatt till 50% om inget annat anges. 𝐾𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡(𝜃) är en korrektionsfaktor 

för transmittiva och absorbenta egenskaper hos modulen vilken beräknas med Formel 14 enligt 

Carvalho m.fl. (2009): 

𝐾𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡(𝜃(𝑡)) = 1 − 𝑏0 ∗ (
1

cos(𝜃(𝑡))
− 1 ) Formel 14 

Där 𝑏0 är en parameter som vanligtvis är 0,1 enligt Kalogirou (2014). Solens infallsvinkel mot 

ytan varierar med dygnet och Berisha m.fl. (2018) skriver att Formel 15 kan användas om 

solcellen är i söderläge (vilket är antaget i denna studie).  

cos(𝜃(𝑡)) = sin(𝜙 − 𝛽) sin(𝛿(𝑡)) + cos(𝜙 − 𝛽) cos(𝛿(𝑡)) cos(𝜔) Formel 15 

Variablerna har beskrivits tidigare förutom timvinkeln, 𝜔. Duffie och Beckman (2013b) skriver 

att vinkeln anger förskjutningen om den lokala meridianen och beror därför på jordens 

rotation och beräknas med Formel 16.  

𝜔 = 15° ∗ (𝐻𝐻 − 12 +
𝑀𝑀

60
) Formel 16 

Eftersom beräkningarna gjordes på dygnsbasis används timvinkeln då solen står som högst 

vilket inträffar 12.00, detta ger HH = 12 och MM = 0. Notera att tiden inte beskriver den lokala 

tiden utan bara när solen står som högst, vilket kommer variera under året. Uttrycket 

konverterades till radianer. 

4.4.1.2. Diffus instrålning 

Den diffusa instrålningen mot modulen beräknades med Formel 17, formlerna har hämtats 

från föreläsningsanteckningar i ERA115 i Solceller och solfångare vid Mälardalens Högskola 

(2016). Först beräknades den diffusa instrålningen mot en horisontell yta som differensen 

mellan global, horisontell instrålning och direkt, horisontell instrålning. 

𝐼𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠,ℎ(𝑡) = 𝐾𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠 ∗ (𝐼𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙,ℎ(𝑡) − 𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡,ℎ(𝑡)) = 𝐾𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠 ∗ (𝐼𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙,ℎ(𝑡) − 𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡,𝑛(𝑡) ∗ cos(𝜃𝑧(𝑡)) ∗ 𝐹) Formel 17 
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𝐼𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙,ℎ(𝑡) är den horisontella, globala instrålningen på dygnsbasis vilken hämtats från SMHI:s 

databas STRÅNG. 𝐾𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠  är en korrektionsfaktor vilken Carroll (1985) förklarar anger den 

diffusa instrålning som en kvot av den globala instrålningen som infaller mot en horisontell 

yta. Carroll skriver också att denna är en funktion av transmissiviteten hos modulen. Enligt 

professor B. Karlsson i solenergiteknik vid Mälardalens Högskola (personlig kommunikation, 

2019-03-18) sätts denna till 0,9 men i denna studie antas denna vara 1 då en konservativ 

dimensionering görs. Den diffusa instrålningen beror av solens zenitvinkel vilken varierar med 

tiden. För en horisontell yta skriver Berisha m.fl. (2018) att zenitvinkeln, 𝜃𝑧, beräknas med 

Formel 18. 

cos(𝜃𝑧) = cos(𝜙) ∗ cos(𝛿(𝑡)) ∗ cos(𝜔) + sin(𝜙) ∗ sin(𝛿(𝑡)) Formel 18 

Variablerna har beskrivits i tidigare avsnitt. När den diffusa, horisontella solinstrålningen är 

känd beräknades den diffusa instrålningen mot modulen vilken antogs vara isotrop. Detta 

innebär att instrålningen har samma intensitet över hela himlen och beräknades med Formel 

19 som är hämtad från Duffie och Beckman (2013b). 

𝐼𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠(𝑡) = 𝐼𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠,ℎ(𝑡) ∗
1 + cos(𝛽)

2
 Formel 19 

Enligt J. Sandberg (personlig kommunikation, 2019-04-11) bör modulen dimensioneras efter 

diffus instrålning för att minska risken för underdimensionering. Därför görs ett antagande att 

50% av all horisontell instrålning mot solcellen är diffus (𝐹 = 0.5 i Formel 17).  

4.4.1.3. Markreflektion 

Ett ytterligare bidrag till solcellens elproduktion är reflekterad strålning från marken. Denna 

beräknades med Formel 20, föreslagen av Duffie och Beckman (2013b). 

𝐼𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡) = 𝜌𝑔 ∗ 𝐼𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙,ℎ(𝑡) ∗
1 − cos(𝛽)

2
 Formel 20 

Där 𝜌𝑔 är markens reflektans vilken har ett värde av 0,1 för asfalt och 0,9 för snö. I denna 

studie användes ett värde av 0,3. De resterande termerna har förklarats tidigare i studien. 

4.4.1.4. Beräkning av solcellens verkningsgrad 

Verkningsgraden som funktion av solcellens drifttemperatur och instrålningens intensitet mot 

solcellen och kan beräknas med Formel 21, härlett av Notton m.fl. (2005). 

𝜂𝑃𝑉 = 𝜂𝑇,𝑟𝑒𝑓 ∗ [1 − 𝛽𝑟𝑒𝑓 ∗ (𝑇𝑐(𝑡) − 𝑇𝑟𝑒𝑓) + 𝛾 ∗ log10

𝐼𝑃𝑉(𝑡)

𝑡𝑠𝑜𝑙 𝑑𝑎𝑔(𝑡)
]  Formel 21 

𝜂𝑇,𝑟𝑒𝑓  är verkningsgraden vid STC, vilken enligt författarna, i genomsnitt är 12%. 𝛽𝑟𝑒𝑓  är en 

temperaturkoefficient vilken vanligtvis sätts till 0,0045 /°C. 𝛾 är en strålningskoefficient och 
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har ett värde av 0.12. Instrålningen mot solcellen, 𝐼𝑃𝑉 (𝑡), vilken är summan av den diffusa, 

direkta och reflekterade instrålningen mot modulen konverteras till irradians genom att 

dividera med dygnets soltimmar och blir således en medelirradians för aktuellt dygn. Därefter 

beräknades solcellens drifttemperatur med Ross modell hämtad från Olukan och Emziane 

(2014), se Formel 22, antaget att solcellen kommer vara fristående och väl ventilerad.  

𝑇𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝑇𝑎(𝑡) +
𝑇𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20

800
∗

𝐼𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙(𝑡)

𝑡𝑠𝑜𝑙 𝑑𝑎𝑔(𝑡)
 Formel 22 

Omgivningstemperaturen denoteras som 𝑇𝑎  och hämtades från SMHI:s mätstation i 

Fredriksberg vilken ligger närmast studieobjektet. Omgivningstemperaturen är beräknad på 

dygnsbasis mellan 2010 till och med 2018. 𝑇𝑁𝑂𝐶𝑇 beror på solcellsmodulens karakteristik och 

antogs vara 45 °C (Stridh, 2016b).  

4.4.2 Batteriets lagringsförmåga 

Eftersom batteriet inte kommer användas för att starta eller stoppa andra system samt att det 

i Lilla Ursen fall inte varken råder extremt höga eller låga temperaturer kommer en enklare 

modell, vilken antar konstant verkningsgrad användas. Denna används av Khatib och 

Elmenreich (2014) och modellen utgår från att en styrenhet används vilken reglerar ifall 

strömmen ska matas från batteriet eller från solcellen. I denna studie kopplas solcellen direkt 

mot batteriet och därför gjordes författarnas modell om. Den korrigerade modellen, som visas 

i Formel 23, tar hänsyn till batteriets SOC och jämför denna med den minsta (30%) och högsta 

tillåtna nivån (100%). Den minsta nivån utgår från rekommendationen för djupurladdning och 

om temperaturen understiger 0 °C.  

𝐸𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 (𝑡 + 1) = {

 
𝐸𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 (𝑡) − 𝐸𝑢𝑡(𝑡)  𝑆𝑂𝐶(𝑡) ≥  𝑆𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥

𝐸𝑖𝑛(𝑡) − 𝐸𝑢𝑡(𝑡) + 𝐸𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖(𝑡) 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛 < 𝑆𝑂𝐶(𝑡) < 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥

𝐸𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖(𝑡) + 𝐸𝑖𝑛(𝑡) 𝑆𝑂𝐶 ≤ 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛

 Formel 23 

 

Batteriet antas ha en styrenhet som skyddar batteriet för överladdning och djupurladdning. 

Om batteriet är fulladdat kan batteriet bara urladdas, detta kontrolleras av det första villkoret. 

Det andra villkoret låter batteriet både laddas och urladdas om kapaciteten varken är över eller 

under tillåtna värden. Det sista villkoret skyddar batteriet från att djupurladdas, batteriet får 

endast laddas. Energimängderna i Formel 23 beräknades med Formel 24: 

𝐸𝑖𝑛(𝑡) = 𝐸𝑃𝑉(𝑡) ∗ 𝜂𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 ∗ 𝜂𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐸𝑢𝑡(𝑡) = 𝐸𝑒𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣(𝑡)/(𝜂𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 ∗ 𝜂𝑢𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 )

𝐸𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖(𝑡) = 𝜂𝑠𝑗ä𝑙𝑣𝑢𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝐸𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 (𝑡)

 Formel 24 

 

Verkningsgraden för kabeln antogs vara 98% och Khatib och Elmenreich (2014) antog att 

batteriets verkningsgrad vid laddning och urladdning är 100% respektive 85%, dessa värden 

användes i denna studie. Batteriets självurladdning antogs vara 5% per månad och antogs vara 

konstant vilket ger en minskning av batteriets kapacitet med 0,16% per dygn. I samråd med 

universitetslektorn J. Sandberg vid Mälardalens Högskola (personlig kommunikation, 2019-
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04-29) simulerades inte batteriets kapacitet som funktion av drifttemperaturen, motivering är 

att andra faktorer har större inflytande på batteriets kapacitet samt att modellens komplexitet 

ökar. 

4.4.3 MATLAB kod 

Koden som visas på sida 4 i Bilaga 3: MATLAB kod, konverterar det månatliga reglerbehovet 

och regleringsgraden (vilka markerats med grönt i Bilaga 1: Excel) till dygnsbasis. Koden anger 

slumpmässigt det datum när utskovsluckan regleras, antalet regleringar begränsat till en gång 

per dygn. Dessa sparades och funktionen används därefter inte (istället laddas det dagliga 

reglerbehov som genererats). Därefter användes koden som visas på sida 5 – 6 i Bilaga 3: 

MATLAB kod.  

I for-loopen anges vad som ska simuleras (variabelt elbehov, variabel instrålning eller variabel 

direkt instrålning). För variabelt elbehov återupprepas koden tre gånger (en för varje scenario) 

och ändrar enbart elbehovet (beräkningarna baseras på medelsolinstrålning och 𝐹 = 50%). 

För variabel instrålning används data för 2010, 2018 och medel (modellen simulerar scenario 

1 med 𝐹 = 50%). 2010 och 2018 valdes då den årliga globala instrålningen var lägst respektive 

högst (summerades i Excel). För variabel andel direkt och diffus instrålning antar 𝐹 ett värde 

på 0%, 50% och 100% (modellen simulerar scenario 1 med medelinstrålning). For-loopen styr 

hela modellen och raderna 88 till 93 används för att bestämma de variabler som ändras. 1 

anger att variabeln är aktiv, 0 inaktiv. Endast en variabel åt gången får vara aktiv. Vidare måste 

användaren på rad 110 ange vad for-loopen ska ändra. Ange scenari0 = 1:3 för variabelt 

elbehov. Ange yyyy = 2010:2019 för att modellera med instrålning mellan 2010 – 2018, 2019 

är medel för perioden 2010 – 2018. För att justera andelen direkt instrålning ange: 

I_direkt_faktor = 0:0.5:1. För att få det slutgiltiga resultatet ange slutresultat = 1.  

For-loopen beräknar först elbehovet för regleringen av utskovsluckan. Sedan beräknas 

elbehovet för de digitala övervakningssystemen, till sist summeras det totala elbehovet. 

Eftersom simuleringen börjar i mars flyttas alla dagar fram till första mars till slutet av året, se 

funktion Elbehov samt movedata i Bilaga 3: MATLAB kod. Sedan beräknas modulens lutning 

och batteriets kapacitet. Även data för temperatur, global samt direkt, normal instrålning 

laddas för det angivna året, se rad 124 – 136. Nu går programmet in i en while-loop vilken 

används för att minimera underskottet av el (totalt får underskottet vara 1 µWh/år). Varje gång 

loopen inleds återställs elunderskottet och batteriets totala kapacitet ansätts vid första mars. 

Sedan startar en for-loop vilken utför samma beräkning för 365 dygn. Denna beräknar den 

totala instrålningen mot modulen, elproduktionen och urladdningen, se rad 145 - 169. Enligt 

Lucin (2014) kan den direkta, normala instrålningen vara större än den globala instrålningen. 

Detta beror på att en yta vinkelrät mot solen kommer bestrålas mer än en horisontell yta. 

Därför korrigerades de dagar då den direkta instrålningen är större än den globala, 

horisontella instrålningen annars blir den diffusa instrålningen negativ, detta görs i funktionen 

I_solcell. Istället ansätts den diffusa, horisontella instrålningen till noll. Därefter beräknas 

batteriets SOC, rad 160 – 163, utifrån de regler som angivits i Formel 24. När hela året är 

beräknats summeras underskottet för hela året och adderas till batteriets nuvarande kapacitet. 

While-loopen utför detta tills underskottet uppfyller det angivna värdet. 
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Resultatet från simuleringarna analyserades och därefter valdes det scenario, instrålning och 

korrektionsfaktor som påverkades resultatet mest (med avseende på batteriets storlek och 

solcellsmodulens maxeffekt). En ekonomisk beräkning gjordes genom att anta att 

elektrifieringen av icke-elektrifierade utskovsluckor fram till Vännebo kraftstation ökar 

nyttjandegraden och årets resultat med 1%. Vännebo kraftstation antogs stå för 5% av årets 

resultat vilket inhämtats från Alla Bolag. 
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5 RESULTAT 

Resultatet är indelat i två sektioner, den första 5.1 utvärderar resurserna vid Lilla Ursen med 

avseende på vind- och flödesresurser samt irradians. Avsnitt 5.2 är resultatet från 

simuleringarna av den utvalda off-grid lösningen, bestående av en solcellsmodul och ett 

ventilerat blybatteri. Modulens toppeffekt och batteriets lagringskapacitet bestäms utifrån 

känslighetsanalysen.  

 Resurser vid Lilla Ursen 

Den korrigerade vindhastigheten vid 5 meters höjd för Gustavsfors visas i Figur 14 och ger en 

indikation av vindresurserna vid Lilla Ursen, antaget att terrängen har ungefär samma 

karaktär. Låddiagrammet visar variationen i vindhastighet mellan 2010 till 2018 och 

mätvärdena indikerar att vindhastigheten ligger 0,5 – 1,5 m/s och medelhastigheten per dygn 

ligger runt 1 m/s. De värden som är markerade som punkter är avvikande, alltså är 

vindhastigheter över 3 m/s ovanligt.  

 
Figur 14: Medelvindhastighet vid Lilla Ursen 
 

Total stationskorrigerad vattenföring på dygnsbasis vid Lilla Ursen visas Figur 15. Flödet ligger 

mellan 0,1 – 0,4 m3/s och diagrammet visar även flödesvariationer, under 2011 exempelvis 

uppmättes flöden upp mot 1,4 m3/s. 
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Figur 15: Medelvattenflöde vid Lilla Ursen 
 

Vattenhastigheten vid inloppet till Lilla Ursen visas i Figur 16 och här visas att 

vattenhastigheten ligger runt 0,05 m/s. I sällsynta fall kan högre hastigheter på 0,2 m/s 

uppmätas.  

 
Figur 16: Medelvattenhastighet vid Lilla Ursen 
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Irradiansen vid Lilla Ursen för perioden 2010 till 2019 presenteras i Figur 17 och visar att 

medianen ligger mellan 100 – 150 W/m2 medan medel är något högre på ca 150 W/m2. 

  
Figur 17: Global irradians vid Lilla Ursen 

 Simuleringsresultat 

Resultatet från litteraturstudien av tillämpbara off-grid lösningar i kombination med 

utvärderingen av resurserna vid Lilla Ursen vilka redovisades i 5.1 diskuteras i 6.1 och ligger 

till grund för denna del av resultatet. Figur 18 visar off-grid lösningen som simulerades i 

MATLAB, där resultatet är indelat efter de tre scenarierna som simulerades. Resultatet endast 

med avseende på variation i elbehov redovisas först, därefter redovisas en känslighetsanalys 

av hur kapaciteten påverkas av variationen i solinstrålning efterföljt av en känslighetsanalys av 

andelen direkt instrålning.  

 

 

Figur 18: Utvald off-grid lösning 
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5.2.1 Variabelt elbehov  

Figur 19 illustrerar global, direkt och diffus instrålning mot en horisontell yta samt mot 

modulen vilken har en lutning av 84°. Det övre diagrammet visar att solinstrålningen är 

ökande fram till mitten på juni, därefter avtar den och blir nästintill obefintlig i januari. Vidare 

visar det nedre diagrammet uppdelningen av instrålningen (global, diffus, direkt och 

reflekterad) mot solcellsmodulen samt den totala instrålningen. De två diagrammen visar att 

instrålningen mot modulen är lägre än den horisontella instrålningen. 

 

Figur 19: Instrålning mot en horisontell yta och mot modulen vid variabelt elbehov 
 

Resultatet i Figur 20 visar urladdningen och laddningen av batteriet. Basförbrukning ligger 

runt 34 Wh/dygn, en viss variation i basförbrukningen ses från oktober till slutet av mars för 

alla scenarion. Totalt elbehov för scenario 1 är 13,5 kWh/år toppförbrukningen ligger som mest 

runt 125 Wh/dygn. Totalt elbehov för scenario 2 är 13,5 kWh/år med en toppförbrukning på 

89 Wh/dygn. För scenario 3 är det totala elbehovet 13,9 kWh/år och toppförbrukningen 134 

Wh/dygn. Den nedre figuren illustrerar urladdningen av batteriet, här ses att det är en 

marginell skillnad mellan det första och tredje scenariot. Scenario två skiljer sig mot de två 

övriga då batteriet laddas mindre.  
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Figur 20: Laddning och urladdning av batteriet vid variabelt elbehov 
 

Tabell 1 visar batteriets kapacitet vid variabelt elbehov. Resultatet visar att batteriets kapacitet 

måste vara 3 gånger så stort om batteriet dimensioneras efter scenario 2 jämfört med scenario 

3. Vidare visar resultatet att modulens area minskar om scenario 2 är dimensionerande.  

Tabell 1: Batteriets kapacitet och solcellens effekt vid variabelt elbehov 

Scenario 
Genomsnittligt 

elbehov [Wh/dygn] 
Maximalt elbehov 

[Wh/dygn] 

Batteriets 
kapacitet 

[Ah] 
Autonomidagar 

Effekt 
solcell 

[W] 

Area 
solcell 
[m2] 

1 37,04 125,4 62 5 29 0,52 

2 37,06 89,3 171 17 21 0,37 

3 38,18 134,6 49 4 31 0,56 

 

Figur 21 visar urladdningen av batteriet vid olika scenarion, figuren visar att batteriet är 

fulladdat mellan mars och november för alla scenarier. Därefter börjar batteriet urladdas. För 

scenario 1 och är det helt urladdat (SOC 30%) i slutet av januari medan batteriet är helt 

urladdat i februari för scenario 2. För scenario 3 är batteriet helt urladdat i mitten av januari. 

Vidare syns en skillnad i känsligheten för urladdning då urladdningstopparna är tydligare för 

scenario 1 och 3 jämfört med scenario 2.  
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Figur 21: Batteriets SOC vid variabelt elbehov 
 

Elproduktionen från modulen redovisas i Figur 22. Diagrammen visar att den producerade 

effekten för scenario 1 och 3 är högre än för scenario 2. Vidare varierar solcellens verkningsgrad 

mellan 18 och 20%, den lägsta nivån uppnås i juli. Resultatet visar också att solcellernas 

drifttemperatur pendlar, högst temperatur uppnås i juli medan den lägsta temperaturen 

uppnås i mitten på januari. Notera att verkningsgraden och drifttemperaturen har samma 

variation för alla scenarier då instrålningen är oförändrad.  

 

Figur 22: Solcellsmodulens toppeffekt, verkningsgrad och drifttemperatur vid variabelt elbehov 
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5.2.2 Variation solinstrålningsdata 

Figur 23 visar variationen i daglig global instrålning för det år med minst solinstrålning (2010), 

mest solinstrålning (2018) och medelvärdet vilket beräknats för tidsperioden 2010 - 2018. 

Resultatet visar att den dagliga solinstrålningen var högre för 2018 jämfört med 2010 (se 

amplituden under juli), vidare ses en tydligare variation i solinstrålning för både 2010 och 2018 

jämfört med medel. 

 

Figur 23: Global instrålning för 2010, 2019 samt medel för perioden 2010 – 2018 
 

Figur 24 visar dessutom att den direkta, normala instrålningen är högre under 2018 jämfört 

med 2010 för perioden mars till november. Däremot är den direkta, normala instrålningen 

lägre under november till mars under 2018. Även här ses att medelvärdet pendlar mindre.  

 

Figur 24: Direkt, normal instrålning för 2010, 2019 samt medel för perioden 2010 – 2018 
  



55 

Instrålningen påverkar drifttemperaturen vilken påverkar verkningsgraden, detta illustreras i 

Figur 25. Verkningsgraden pendlar mellan 18 och 21 % under 2010, under 2018 pendlar den 

mellan 18 och 20%. Notera även att verkningsgraden pendlar mindre om medelvärdet av 

instrålningen mot solcellen används.  

 

Figur 25: Solcellens verkningsgrad och drifttemperatur för 2010, 2019 samt medel för perioden 

2010 – 2018 
 

Tabell 2 visar att det är nödvändigt med ett 50 Ah batteri om batteriets dimensioneras efter 

solinstrålningsdata för 2010. Till skillnad mot 2018 där det är nödvändigt med ett 130 Ah 

batteri. Vidare är toppeffekten för modulen 48 W för 2010 medan den för 2018 är 40 W, 

dessutom är arean större för 2010 jämfört med 2018.  

Tabell 2: Kapacitet för batteriet och solcellen vid variabel instrålning 

År 
�̅�𝑮𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍  

[Wh/dygn*m2] 
�̅�𝒅𝒊𝒓𝒆𝒌𝒕,𝒏  

[Wh/dygn*m2] 
Batteriets 

kapacitet [Ah] 
Autonomidagar 

Effekt 
solcell [W] 

Area 
solcell 
[m2] 

2010 1 986 1 165 46 4 49 0,60 

2018 2 602 1 603 133 9 41 0,45 

2019 2 265 1 188 62 5 29 0,52 
 

Vidare visar Figur 26 att batteriet laddas över 500 Wh/dygn vissa dagar i juli under 2010. 

Däremot laddas batteriet generellt mer för perioden mars till november under 2018. Detta 

visas då hög amplitud hos laddningsenergin är mer frekvent för 2018 än för 2010. Däremot 

laddas batteriet mindre under 2018 jämfört med 2010 för perioden november till mars.  
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Figur 26: Urladdning och laddning för 2010, 2019 samt medel för perioden 2010 – 2018 
 

Figur 27 visar batteriets kapacitet, här ses en tydlig skillnad mellan 2010 och 2018. Under 2010 

pendlar kapaciteten under november till mars medan batteriet stadigt urladdas för samma 

period under 2018. Om medelvärdet används kommer batteriets urladdas mellan december 

och januari. Däremot kommer det vara fulladdat vid slutet av februari vilket batteriet inte är 

om data för 2018 används. 

 

Figur 27: Batteriets SOC för 2010, 2019 samt medel för perioden 2010 – 2018 
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5.2.3 Variation andel direkt instrålning 

Figur 28 visar den totala instrålningen mot solcellsmodulen samt den direkta och diffusa 

instrålningen mot modulen med olika korrigeringsfaktorer. Korrektionsfaktorerna innebär att 

den direkta, normala instrålningen är 0%, 50% respektive 100% av ursprungsvärdet. Figuren 

visar att om den direkta instrålningen ökar så ökar även instrålningen mot modulen och mer 

el produceras.  

 

Figur 28: Instrålning mot modulen med varierande andel direkt och diffus instrålning 
 

Tabell 3 visar att om all instrålning mot modulen är diffus (Id,n = 0%) kommer batteriet behöva 

en kapacitet på 326 Ah och modulen en effekt på 22 W. Ökar den direkta instrålningen minskar 

batterikapaciteten medan solcellens effekt ökar. Notera att arean är konstant.  

Tabell 3: Batteriets kapacitet och solcellens effekt vid andel direkt instrålning 

Korrektionsfaktor 
Batteriets 

kapacitet [Ah] 
Autonomidagar 

Effekt 
solcell [W] 

Area solcell 
[m2] 

0% 326 22 22 0,52 

50% 62 5 29 0,52 

100% 16 2 42 0,52 
 

Vidare visar Figur 29 att batteriets kapacitet är beroende av vilken typ av instrålning som 

inkommer mot modulen. Om andelen direkt instrålning är obefintlig kommer batteriet 

urladdas under en längre tid jämfört med större andel direkt instrålning. 
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Figur 29: Batteriets kapacitet med olika andelar direkt och diffus instrålning 
 

Dessutom visar Figur 30 att batteriets SOC minskar fortare vid topplastförbrukning om 

batteriet dimensioneras efter hög direkt instrålning.  

  

Figur 30: Batteriets SOC vid olika andelar direkt och diffus instrålning 
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5.2.4 Sammanställning och ekonomisk besparing 

Tabell 4 visar en sammanställning av resultatet som erhållits från simuleringarna vilken visar 

att batteriets kapacitet antar sitt högsta värde då den direkta instrålningen och elbehovet 

ändras. Medan modulens effekt antar sitt största värde om 2010 är dimensionerande. 

Tabell 4: Sammanställning av simuleringsresultat 

Scenario 
Batteriets 

kapacitet [Ah] 
Autonomidagar Effekt solcell [W] 

Area solcell 
[m2] 

1 62 5 29 0,52 

2 171 17 21 0,37 

3 49 4 31 0,56 

År 

2010 46 4 49 0,60 

2018 133 9 41 0,45 

Medel 62 5 29 0,52 

Korrektionsfaktor 

0% 326 22 22 0,52 

50% 62 5 29 0,52 

100% 16 2 42 0,52 

Slutgiltigt resultat 273 26 29 0,32 
 

Utifrån resultatet kan en lämplig off-grid lösning för Lilla Ursen väljas vilken lämpligen 

dimensioneras efter scenario 2 och det år med lägst solinstrålning under vinterhalvåret (i detta 

fall 2018) samt att den direkta instrålningen reduceras med 50% av ursprungsvärdet. Förslag 

på off-grid lösning visas i Figur 31, där digitala övervakningssystem förbrukar 30 Wh/dygn.  

 

Figur 31: Slutgiltig off-grid lösning 
 

Utöver Lilla Ursen ingår även Stora Sandsjön och Storsjön i Kolbäcksån, vilka också är icke-

elektrifierade utskovsluckor. Om dessa elektrifieras med lämplig off-grid lösning kan 

nyttjandegraden för vattenkraftverket i Vännebo öka. Med en total nyttjandegradökning på 1% 

ökar elproduktionen med 46,1 MWh per år vilket innebär en ökning i förtjänst på 67 tkr per år.  
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6 DISKUSSION 

I denna studie besvaras dessa fyra frågeställningar: 

1. Av de utskovsluckor som ägs av VB Kraft, vilken är i störts behov av elektrifiering och därmed 

fjärrmanövrering?  

2. Vilken off-grid lösning är mest lämpad för det valda studieobjektet med avseende på 

underhållsbehov, kostnader och tekniska aspekter?  

3. Vilka digitala system utöver elektrifieringen av utskovsluckan är nödvändiga för att säkerställa 

dammsäkerheten?  

4. Hur ska komponenterna i off-grid lösningen dimensioneras för att tillgodose elbehovet på 

årsbasis vid olika scenarion och driftförutsättningar? 

 

Diskussionens första avsnitt (6.1) besvarar den första, andra och tredje frågeställningen medan 

de två resterande avsnitten (6.2 och 6.3) svarar på frågeställning fyra samt diskuterar 

osäkerheter i beräkningarna vilket påverkar svaret i frågeställning fyra. 

 Val av off-grid lösning 

Lilla Ursen är det studieobjekt som valdes för denna undersökning. Som beskrivits i 4.1 fanns 

det flera studieobjekt som kunde ha undersökts. Motiveringen till varför just Lilla Ursen valdes 

är att entreprenadgruppen såg störst behov av att elektrifiera och därmed fjärrmanövrera Lilla 

Ursen då regleringen innebär en stor belastning ur arbetsmiljösynpunkt. Resorna tar lång tid 

samt att utskovsluckan är otillgänglig rent geografisk då infrastruktur inte finns hela vägen 

fram. Dessutom regleras denna utskovslucka oftare jämfört med de andra reglerdammarna. 

En ytterligare faktor som påverkade urvalet är att sabotage- och stöldrisken, vilken anses vara 

låg vid Lilla Ursen eftersom utskovsluckan ligger en bit in i skogen. Vid de andra 

reglerdammarna är denna risk större på grund av bättre tillgänglighet. Därmed, otillgänglighet 

i kombination med frekvent reglering samt låg stöld- och sabotagerisk leder till att Lilla Ursen 

anses vara den utskovslucka som är i störst behov av elektrifiering.  

Elektrifieringen medför att resebehovet minskar vilket leder till lägre resekostnader, lägre 

utsläpp från bilen och dessutom kan personalen lägga mer tid på andra arbetsuppgifter vilket 

skulle kunna öka välbefinnandet. Exempelvis kan verksamheten effektiviseras och personalen 

skulle då kunna jobba med andra arbetsuppgifter vilket leder till större variation. Större 

variation är troligtvis mer tillfredsställande jämfört med att resa fram och tillbaka för att 

reglera en utskovslucka. För företaget innebär en storskalig elektrifiering till att verksamheten 

effektiviseras. Vidare kan en storskalig elektrifiering av otillgängliga utskovsluckor möjliggöra 

effektivisering av nyttjandegraden av bland annat Vännebo kraftstation. Om 

elkraftproduktionen effektiviseras med 1% kan företaget tjäna ca 67 tkr per år exkluderat andra 

ekonomiska besparingar så som minskade reseutlägg och effektivisering av verksamheten. 

Denna summa exkluderar även kostnader för införandet av elektrifieringen. Vidare är 

Vännebo kraftstation endast ett aggregat av flera, ökas nyttjandegraden av denna kraftstation 

kan nyttjandegraden av kraftstationer nedströms också ökas. Det finns därmed ekonomiska 

incitament att elektrifiera icke-elektrifierade utskovsluckor som är otillgängliga. En storskalig 
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elektrifiering (vilket inkluderar fjärrmanövrering) skulle också kunna stärka den småskaliga 

vattenkraftens roll som reglerkraft. Detta leder till ökade intäkter eftersom elproduktionen 

anpassas efter behovet och säljs vid högt pris. Därmed, elektrifieringen kan leda till bättre 

lönsamhet samt till effektivisering av verksamheten. I följande avsnitt analyseras de olika 

energikällorna vilka skulle kunna användas för att elektrifiera Lilla Ursen. 

6.1.1 Småskalig vindkraft vid Lilla Ursen 

Resultatet från SMHI:s mätningar, Figur 14: Medelvindhastighet vid Lilla Ursen, visar att 

vindhastigheten vid 5 m höjd är väldigt låg. Enligt både Gidlund (2016) samt Halvarsson och 

Larsson (2013) kan låga vindhastigheter leda till att ett vindkraftverk aldrig startar. Figur 14 

visar att vindhastigheter över 2 m/s förekommer men dessa dominerar inte. Detta innebär att 

vindkraftverkets märkeffekt blir onödigt stor då elproduktionen måste vara hög när det väl 

blåser, energin måste sen lagras i batteriet (vars kapacitet blir också stor) så att elbehovet 

tillgodoses de dagar vindresurserna är för låga. Knappa vindresurser i kombination med ett 

vindkraftverk med hög märkeffekt leder till en hög kostnad för den producerade elen. Att 

investera i småskalig vindkraft i både ett egenförsörjt och hybrid off-grid lösning anses därför 

inte vara lämpligt ur ett tekniskt perspektiv. Däremot ska osäkerheten i mätningarna påpekas, 

vindresurserna vid Lilla Ursen kan skilja sig mot vindresurserna vid Gustavsfors och resultatet 

blir mer tillförlitligt om platsspecifika mätdata används. Dessutom kan vindkraftverkets nav 

monteras på en annan höjd men 5 m valdes som en kompromiss mellan att ha en hög mast och 

bättre vindhastighet jämfört med en lägre mast där lägre vindhastigheter uppnås. Med tanke 

på Lilla Ursens geografiska läge kan det bli problematiskt med en hög mast då transporten av 

utrustning till vindkraftverkets fundament blir komplicerad. Utöver att vindresurserna är 

knappa utesluts småskalig vindkraft även av andra skäl.  

Som Nordqvist och Öhman (2009) påpekat är vindens riktning viktig för elproduktionen. 

HAWT anses inte vara lämplig för Lilla Ursen då det antas råda turbulent strömning eftersom 

utskovsluckan omges av skog. Vertikalaxlade vindkraftverk av typen Savonius och Darrieus är 

de alternativ som skulle kunna användas. Darrieus har en högre verkningsgrad jämfört med 

Savonius men de är inte självstartande vilket innebär att en startmotor måste användas. Detta 

resulterar i en komplex off-grid lösning bestående av fler rörliga delar vilket kan öka risken för 

haveri, vilket även bekräftats av Akikur m.fl. (2013). Småskaliga Savoniusturbiner är 

självstartande men har konstaterats av Tummala m.fl. (2016) ha en låg verkningsgrad men 

Zemamou m.fl. (2017) har påpekat att forskning bedrivs för att öka verkningsgraden. Detta 

innebär att effektiva Savoniusrotorer i dagsläget ännu inte finns på marknaden då dessa är på 

utvecklingsstadiet. Detta bör i praktiken innebära att utbudet är lågt och att kostnaderna blir 

högre.  

En ytterligare aspekt är underhållsbehovet av småskaliga vindkraftverk. Sankaranarayanan 

(2015) har konstaterat att det är växellådan och generatorn som är de komponenter som 

vanligtvis går sönder. För att minska risken för haveri rekommenderar Halvarsson och Larsson 

(2013) ett underhållsintervall på en gång i månaden. Vid inspektionen ska sprickbildning, 

fastdragning av bultar m.m. kontrolleras. Detta innebär att entreprenadgruppen måste åka ut 

till utskovsluckan minst en gång i månaden, det räcker alltså inte med en visuell verifiering av 
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vindkraftverkets tillstånd (med hjälp av en övervakningskamera). Vidare finns det även en 

problematik med isbildning på rotorbladen och i värsta fall kan isen lossna från 

vindkraftverket och slungas iväg vilket även Halvarsson och Larsson (2013) kommit fram till. 

Detta utgör en risk för både entreprenadgruppen och utskovsluckan samt för allmänheten och 

djurlivet vid Lilla Ursen. Dessutom kan isbildningen resultera i driftstörningar och därför kan 

det vara nödvändigt med ett isfrihållningssystem för att garantera att utskovsluckan alltid kan 

regleras vilket ökar märkeffekten och kostnaden ytterligare. Därmed knappa vindresurser i 

kombination med risken för att vindkraftverket aldrig startar samt kravet på frekvent 

underhåll och låga verkningsgrader leder till att småskalig vindkraft utesluts.  

6.1.2 Småskalig vattenkraft vid Lilla Ursen 

Ett annat alternativ är att ha ett vattenkraftverk som förser utskovsluckan med el, detta hade 

varit fördelaktigt eftersom vattenflödet inte är lika intermittent som solinstrålningen eller 

vindhastigheten. Detta har påpekats av Vermaak m.fl. (2014) vilka även poängterat att 

småskalig vattenkraft är det mest fördelaktiga alternativet ur ett ekonomiskt perspektiv 

jämfört med sol- och vindkraft.  

Det finns ett stort antal turbintyper för småskaliga vattenkraftverk och denna studie 

avgränsades till att endast fokusera på Arkimedes skruvturbin, detta i och med att fallhöjden 

och vattenflödet är begränsat. Fördelen med Arkimedes skruvturbin är att skruvens vinkel och 

längd kan anpassas efter förutsättningar vilket Dellinger m.fl. (2019) påpekat. Vattenflödet vid 

Lilla Ursen är lågt men utgör ingen större begränsning eftersom flödet genom turbinen kan 

regleras med hjälp av arean vid inloppet. Om arean minskar kan hastigheten ökas, dock är det 

ovanligt med skruvturbiner som har en diameter mindre än 1 m. Däremot är bruttofallhöjden 

begränsande, denna är vanligtvis inte lägre än 1,5 m men enligt Dellinger m.fl. (2019) kan 

fallhöjden vara bara några centimetrar. I Lilla Ursens fall är den teoretiskt maximala 

bruttofallhöjden vid dämningsgränsen. Detta skulle i praktiken inte vara genomförbart då A. 

Wäppling som ansvarar för entreprenaden av Lilla Ursen (personlig kommunikation, 2019-

02-27) påpekat att vattennivån hålls 10 – 20 cm under dämningsgränsen. Vidare bör 

variationen i tillrinning beaktas, under vinterhalvåret sjunker nivån stadigt vilket innebär att 

inloppet till turbinen bör vara ännu lägre för att garantera elproduktion året om. Anta därför 

att inloppet till turbinen sätts vid en nivå på 70 cm under dämningsgränsen, utifrån denna 

fallhöjd kan nettofallhöjden beräknas. Kontentan av resonemanget är att fallhöjden blir låg 

vilket innebär att en skruv med lång axel är nödvändig. Vidare skulle det vara nödvändigt att 

bygga om dammkonstruktionen för att integrera en skruvturbin vilket gör detta alternativ 

kostsamt, tidskrävande och komplicerat. Dessutom kan en ombyggnation av 

dammkonstruktionen kräva tillstånd från Länsstyrelsen vilket komplicerar processen 

ytterligare då projekteringen av skruvturbinen kan få nedslag en bit in i projektet. 

Därmed, lågt flöde och låg nettofallhöjd vilket kräver en lång skruv är en nackdel men utesluter 

inte Arkimedes skruvturbin som ett alternativ vid Lilla Ursen. Däremot påpekar Kozyn m.fl. 

(2015) att Arkimedes skruvturbin, liksom vindkraftverk, består av flera rörliga komponenter. 

Dessutom är ett axellager under vatten, se Figur 3, vilket gör det mer otillgängligt samt mer 

utsatt för korrosiva miljöer men detta behöver inte nödvändigtvis vara problematiskt. En 
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annan aspekt vilket Lashofer m.fl. (2012) belyst är att det genomsnittliga underhållsbehovet 

är en timme per vecka, däremot beskriver inte författarna vad underhållsåtgärderna utgörs av 

vilket är en svaghet. I och med att det finns begränsat med litteratur för driften av 

skruvturbiner har det ej gått att verifiera deras resultat. Däremot har Lashofer m.fl. (2012) 

påvisat att driftstörningar förekommer under vintertid på grund av isbildning. Detta innebär 

att entreprenadgruppen måste resa ut till Lilla Ursen för att avisa skruvturbinen och beroende 

på isbildningens allvarlighetsgrad kan skruvturbinen skadas. En ytterligare problematik är att 

det finns lite information om rengöringsbehovet för små skruvturbiner, om inloppsdiametern 

är mindre än 1 m kan det bli problem med igensättning (löv, grenar och annat) som innebär 

att entreprenadgruppen måste resa ut för att rengöra turbinen. För att minska risken för 

igensättning kan inloppet behöva täckas för, detta innebär att fisk inte kommer kunna ta sig 

igenom vilket kan påverka ekologin. I Lilla Ursens fall anses konsekvensen av detta dock vara 

marginell. 

Överlag är fallstudier av mindre skruvturbiner (<4 kW), svåra att hitta och som Havs- och 

Vattenmyndigheten (2015) påpekat finns i dagsläget ingen skruvturbin i Sverige. Låg 

kännedom om hur skruvturbinen skulle fungera utanför labbmiljö är en nackdel i sig. Enligt 

Elforsk (2009) rekommenderas välbeprövade tekniska övervakningssystem för att säkerställa 

dammsäkerheten, detta resonemang bör även gälla valet av energikälla. Därmed utifrån de 

låga resurserna vid Lilla Ursen samt låg kännedom om skruvturbinens underhållsbehov och 

osäkerheter gällande leveranssäkerheten utesluts Arkimedes skruvturbin som lämplig 

energikälla, både i ett egenförsörjd och hybrid off-grid lösning.  

6.1.3 Småskalig strömkraft vid Lilla Ursen  

En annan typ av vattenkraftverk är de småskaliga strömkraftverken. Chicha m.fl. (2018) 

påpekar att dessa har potentialen att elektrifiera avlägsna platser med lågt elbehov. Vidare 

påpekar Yuce och Muratoglu (2015) att strömkraftverken fungerar enligt samma princip som 

de småskaliga vindkraftverken. Fördelen är dock att vattnets densitet är högre vilket innebär 

att mer effekt kan hämtas ur ett mindre kraftverk. Utmaningen ligger dock i att 

strömkraftverken ännu inte är fullt utvecklade och är på forskningsstadiet. Vilket innebär att 

kostnaderna är större då utbudet är lågt.  

Ett strömkraftverk skulle i Lilla Ursens fal kunna placeras vid inloppet vilket visas i Figur 7, 

notera att djupet i kanalen nedströms utskovsluckan är för grunt för ett strömkraftverk. 

Strömningshastigheten undersöktes och resultatet visade att vattenhastigheten är väldigt låg 

om strömkraftverket antas ligga vid inloppet till kanalen som leder till utskovsluckan. Detta 

verifieras även av bilderna tagna vid Lilla Ursen (tydligt att det inte strömmar vid inloppet). 

Chica m.fl. (2018) har angett att ett strömkraftverk börjar producera el vid vattenhastigheter 

runt 0,7 m/s medan Anyi och Kirke (2010) skriver att vattenhastigheter på 0,5 m/s räcker för 

en axialturbin. I Lilla Ursens fall ligger hastigheten mellan 0,05 till 0,1 m/s. Hastigheten är 

därmed för låg för att strömkraftverket ska kunna producera el. Givetvis ska osäkerheten i 

vattenhastigheterna påpekas eftersom det inte varit möjligt att inhämta verkliga flödesdata 

från vid Lilla Ursen, däremot har det flöde som hämtats från SMHI:s modell S-HYPE jämförts 

med det angivna medelvattenflödet på 0,2 m3/s och medelvärdet från S-HYPE ligger runt det 
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medelvärde som angivits av företaget. Om flödena stämmer överens bör även 

vattenhastigheterna ligga runt de beräknade värdena, med vissa lokala avvikelser. Kontentan 

är att vattenhastigheten troligtvis är för låg för att ett strömkraftverk ska kunna producera el 

överhuvudtaget eftersom Figur 16: Medelvattenhastighet vid Lilla Ursen visar att den högsta 

vattenhastigheten är 0,2 m/s vilket är ett extremvärde.  

Vidare finns det andra utmaningar med strömkraftverk vid Lilla Ursen. En utmaning är att 

rotorn kommer vara under vattenytan och det är tveksamt om kanalen är tillräckligt djup för 

att få plats med ett strömkraftverk. Exempelvis har Chicha m.fl. (2018) undersökt ett axialt 

strömkraftverk med en märkeffekt på 1 kW, rotorn hade en radie på 0,8 m. Detta innebär att 

diametern blir mer än 1,6 m och kanalen vid Lilla Ursen antogs vara minst 1,7 m djup. 

Dessutom antas strömningen vid inloppet till kanalen vara turbulent och av den anledningen 

utesluts axiala strömkraftverk eftersom dessa är beroende av att vattnet inkommer vinkelrätt 

mot rotorbladen.  

Turbulent strömning begränsar urvalet av strömkraftverk till Darrieus och Savonius. De båda 

typerna av korsflödesturbiner är i dagsläget förknippade med låga effektfaktorer vilket 

konstaterats av både Vermaak m.fl. (2014) och Kirke (2011), strömkraftverk anses därför ha 

låg mognadsgrad. Däremot är överlevnadsgraden för fisk hög och ur ett ekologiskt perspektiv 

är strömkraftverk bättre lämpade för Lilla Ursen än Arkimedes skruvturbin. Vidare är 

strömkraftverken, oavsett turbinutförande känsliga för nedsmutsning. Vid Lilla Ursen, som är 

omgiven av skog, antas sannolikheten för att löv, grenar och annat hamnar i vattnet vara stor. 

Enligt Laws och Epps (2016) tidigare resonemang skulle det troligtvis vara nödvändigt med 

regelbunden rengöring. Dessutom är kanalen grund vilken skulle innebära att bottensediment 

virvlas upp vilket leder till ökade beläggningar och därmed reducerad prestanda hos turbinen. 

Eventuellt, vilket beskrivits av Anyi och Kirke (2010), kan turbinens hastighetsregulator störas. 

Ett stort rengöringsbehov innebär att entreprenadgruppen behöver resa ut till Lilla Ursen och 

rengöringen kommer troligtvis vara tidskrävande då turbinen är under vatten, detta beror dock 

på turbinens storlek. Desto större turbin desto mer komplicerad hantering och tidskrävande 

rengöring. Uppgifter gällande rekommenderat underhållsintervall har ej identifierats, vilket 

kan bero på att strömkraftverk ännu inte kommersialiserats. Vidare har undersökningar av 

strömkraftverk med en märkeffekt mindre än 1 kW utanför labbmiljö ej hittats vid sökning av 

litteratur och en orsak skulle kunna vara att strömkraftverk med mindre märkeffekt i dagsläget 

är olönsamt.  

En ytterligare utmaning med strömkraft vid Lilla Ursen är risken för fastfrysning vilket 

beskrivits av Kassam (2014). Fastfrysning av utskovsluckan har beskrivits som ett problem av 

A. Wäppling som ansvarar för entreprenaden av Lilla Ursen (personlig kommunikation, 2019-

03-01) och Figur 9: Isbildning vid utskovsluckan visar is nära kanten till kanalen. Om kanalen 

antas vara grund samt att risken för isbildning anses vara överhängande finns det en risk att 

strömkraftverket drabbas av driftstörningar på grund av isbildning. Detta innebär att 

entreprenadgruppen antingen måste investera i ett isfrihållningssystem alternativt resa ut och 

ta bort isen vilket i dagsläget redan är komplicerat. Vidare finns det en risk att turbinen skadas 

vid kraftig isbildning och ett haveri leder till ökade kostnader medan skador av mindre grad 

leder till reducerad elproduktion och sämre leveranssäkerhet.  
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Eftersom strömkraftverk ännu inte kommersialiserats kommer kostnaderna vara höga, 

dessutom är det ovanligt med denna energikälla vilket leder till att stöldrisken anses vara större 

jämfört med de andra alternativen. För att kunna göra underhåll av strömkraftverket måste 

det vara lättillgängligt och ett litet, lättillgängligt strömkraftverk är mer stöldbegärligt. 

Därmed, obefintlig elproduktion i kombination med stort underhållsbehov, låga effektfaktorer 

samt låg kännedom om strömkraftverk mindre än 1 kW leder till att småskaliga strömkraftverk 

utesluts, både i en hybrid och egenförsörjd off-grid lösning.  

6.1.4 Solceller vid Lilla Ursen 

Till skillnad mot småskalig vind-, vatten- och strömkraft förekommer solceller i off-grid 

lösningar med en mindre märkeffekt vilken enligt Khatib m.fl. (2016) är från 0,5 kW. Det är 

dock troligt att solceller även i mindre utföranden används för att elektrifiera avlägsna platser 

med väldigt lågt elbehov.  

Solelproduktionen är intermittent då den beror på solinstrålningen vilken kan variera kraftigt 

med väderleken. Liksom för de andra energislagen måste resurserna i form av instrålning 

sammanställas och utvärderas, risken för skuggning bör även beaktas. Den data som inhämtats 

för Lilla Ursen från SMHI, Figur 17: Global irradians vid Lilla Ursen, visar att solinstrålningen 

ligger inom de intervall som angivits av Stigeborn (2014), det vill säga mellan 750 – 1050 

kWh/m2 och år. Till skillnad från småskalig vind- och strömkraft finns det inget specificerat 

värde för när solcellen börjar producera el. Enligt Malek (2015) börjar solcellerna producera el 

vid 100 - 200 W/ m2 men programmet WINSUN utgår från att el produceras även under dessa 

värden. Därmed, det är osäkert när solcellerna börjar producera el men risken anses vara i 

princip obefintlig att solcellerna aldrig skulle kunna producera el vid Lilla Ursen (vilket är en 

överhängande risk för både småskaliga vind- och strömkraftverk).  

Urvalet av solceller begränsas till kiselsolceller eftersom syftet med denna off-grid lösning inte 

är att integrera solcellerna vid en befintlig byggnad. Dessutom har kiselsolcellerna högre 

verkningsgrad jämfört med tunnfilmssolcellerna och IRENA (2012) anser att första 

generationens solceller (kiselsolcellerna) är gångbara på grund av den relativt höga 

verkningsgraden och låga pris. Däremot har solceller i jämförelse med de andra alternativen 

låg verkningsgrad, runt 14 – 19%, medan vind- och strömkraftverk kan ligga över 20%. 

Arkimedes skruvturbin har dock högst verkningsgrad och kan enligt Dellinger m.fl. (2019) 

ligga runt 70%. Däremot är solceller vanligt förekommande, bland annat i kombination med 

vattenkraft och vindkraft, vilket beskrivits av Akikur m.fl. (2013) vilket innebär att tekniken är 

välbeprövad vilket är en fördel enligt resonemanget fört av Elforsk (2009).  

Dessutom visar Formel 4 att solcellens elproduktion minskar med minskande area, instrålning 

och verkningsgrad. Instrålningen kan minskas genom skuggning, detta har konstaterats av 

Kamp (2013) vilket även visats av Axelsson m.fl. (2013). Beroende på omgivningen och tiden 

på dygnet kan elproduktionen hämmas både på grund av låg instrålning i kombination med 

skuggning, t.ex. då solen står lågt och instrålningen skuggas av träd. Risken för skuggning vid 

Lilla Ursen är svår att avgöra då skuggningen varierar med årstiden. Däremot är det tydligt, 

från de bilder som tagits vid utskovsluckan, se Figur 7 och Figur 8, att det finns en risk för 

skuggning under vinterhalvåret då solen står lågt vilket skulle innebära att solcellens 
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verkningsgrad och även elproduktionen reduceras. Skuggningsrisken kan dock minskas 

genom att noggrant välja modulens placering samt att ta bort skymmande objekt, 

rekommendationen enligt Bengtsson m.fl. (2017) är att modulen placeras med ett avstånd 3 

ggr större än det skuggande objektet. Skuggning kan även orsakas av snö men enligt 

Sommerfeldt m.fl. (2016) och Axelsson m.fl. (2013) är inverkan på elproduktionen låg på 

grund av låg instrålning under vinterhalvåret. Däremot har Choi m.fl. (2016) visat att 

elproduktionen helt kan utebli då modulen täcks av snö. För Lilla Ursen skulle detta kunna 

lösas genom att ha säsongslagring och därmed undviks problematiken med snötäckning. 

Snötäckning kan även undvikas genom att ha en brant vinkel på modulen vilket konstaterats 

av Stridh (2016a). Utöver skuggningsrisken beror elproduktionen även av 

omgivningstemperaturen och vindhastigheten vilket visas i Formel 12. I Sverige råder inga 

höga temperaturer jämfört med länder närmare ekvatorn och därmed anses modulens 

drifttemperatur ha en marginell inverkan på elproduktionen. Dessutom har Kamp (2013) visat 

att de en solcellsmodul placerad i Lund jämfört med i Kiruna har 5,5% mindre i elproduktion, 

detta innebär att variationen i instrålning och temperatur bör beaktas beroende på det 

geografiska läget.  

Underhållsbehovet av solceller är lågt då dessa ej består av några rörliga delar, förutsatt att 

solcellsmodulen inte är utrustad med solföljning. Sommerfeldt m.fl. (2016) rekommenderar 

att solcellsmodulen ses över åtminstone en gång per år, däremot har Runesson (2013) 

intervjuat driftpersonal vilka sköter underhållet av moduler utrustade med solföljning och i 

snitt kontrollerades dessa 30 minuter varje vecka plus en större årlig översyn. För Lilla Ursen 

kan 30 minuter varje vecka anses vara onödigt mycket, däremot kan kontroller göras lite 

oftare, som till exempel vid kraftigt snöfall, utöver den rekommenderade årliga översynen. 

Isbildning anses inte vara ett lika stort problem för solcellsmoduler som jämfört med vindkraft, 

vattenkraft och strömkraft då modulen, som nämnts tidigare, inte består av några rörliga delar 

(förutsatt att den inte utrustas med solföljning). Vidare anses rengöringsbehovet vara lågt då 

Sommerfelt m.fl. (2016) påpekat att nederbörd och vind är tillräckligt. 

Sammanfattningsvis anses solceller vara ett tänkbart alternativ för Lilla Ursen då 

underhållsbehovet är lågt. Vidare är risken väldigt låg för att solcellsmodulen aldrig producerar 

el, vilket är fallet för både småskaliga vind- och strömkraftverk. Dessutom har en liknande 

anläggning testats av Vattenkraftbolaget och VD:n P. Hed på Vattenkraftbolaget (personlig 

kommunikation, 2019-02-15) förklarade att andra alternativ undersökts så som vindkraft och 

vattenkraft men att dessa uteslöts på grund av att högre stöldrisk samt problem med 

driftstörningar under vintertid. P. Hed menar också att solcellstekniken är välbeprövad och 

har låga kostnader.  

6.1.5 Energilagring vid Lilla Ursen 

De alternativ av kemisk lagring som undersökts är blybatterier och litiumjonbatterier. Det 

litteraturstudien visar är att blybatterierna har högre självurladdning jämfört med 

litiumjonbatterierna. Dessutom har blybatterierna kortare kalender- och cykellivslängd. 

Blybatterier har dessutom ett snävare drifttemperaturintervall jämfört med blybatterierna 

men detta påverkar inte valet av batterityp nämnvärt. När det kommer till underhållsbehov 
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skiljer sig inte batterityperna avsevärt, för ventilerade blybatterier är påfyllning av vatten inte 

nödvändigt och rekommenderat underhållsintervall är satt till en gång per månad. För 

litiumjonbatteri är det dock av stor vikt med fjärrövervakning då batteriet är känsligt för 

överladdning. 

Trots att Litiumjonbatteriet har längre livslängd och lägre självurladdningsgrad anses 

litiumjonbatterierna inte vara lämpade för Lilla Ursen. Motivering är att utifrån ett 

dammsäkerhetsperspektiv inte anses vara lämpligt med ett litiumjonbatteri vilket riskerar att 

överladdas och explodera vid utskovsluckan. Därför behöver litiumjonbatterierna utrustas 

med både ett elektroniskt övervakningssystem och vara utrustat med mekaniska skydd vilket 

gör batteriets utformning både komplicerad och mer kostsam. Konsekvenserna av 

överladdning är osäkra, däremot är ett tänkbart scenario att batteriet exploderar vilket skulle 

kunna leda till en begynnande skogsbrand om omgivande mark är torr. Sannolikheten för ett 

sådant scenario är troligtvis väldigt låg. En skogsbrand skulle dock påverka ekologin vid 

utskovsluckan och även dammsäkerheten. Risken för överladdning i kombination med den 

höga investeringskostnaden för litiumjonbatterier leder till ventilerade blybatterier anses vara 

mest lämpat för Lilla Ursen. Vidare har både Axelsson m.fl. (2013), Nilsson och Cisneros 

(2015) samt Khatib och Elmenreich (2014) och även andra studier använt blybatterier vilket 

tyder på att blybatterier är välbeprövad teknik.  

6.1.6 Val av off-grid lösning 

På grund av att elbehovet ligger runt 14 kWh/år och som mest 125 Wh/dygn (vilket inträffar 

vid enstaka tillfällen) finns det inget behov av att ha en hög märkeffekt, detta leder till 

överskottsel som inte kan förbrukas. Vidare har tre av de fyra energikällor som undersökts 

uteslutits av olika anledningar. Notera att om förutsättningarna hade varit annorlunda och om 

elbehovet hade varit större hade de andra alternativen kunnat vara gångbara. För Lilla Ursen, 

med avseende på leveranssäkerhet, hade varit lämpligt att nyttja det strömmande vattnets 

läges- eller kinetiska energi. Även vattenkraftverket i Vännebo hade kunnat förse 

utskovsluckan med el, däremot är avståndet till vattenkraftverket för stort för att detta ska 

anses vara genomförbart. Med orsak av detta kommer off-grid lösningen bestå av en 

solcellsmodul av första generationen, dels med avseende på det låga elbehovet, dels med 

avseende på tidigare faktorer. Hade elbehovet varit större hade det troligtvis varit nödvändigt 

med en ytterligare energikälla. Solinstrålningens intermittens kompenseras för med ventilerat 

blybatteri utrustat med en laddningsregulator vilken skyddar batteriet mot både överladdning 

och djupurladdning.  

Som tidigare beskrivits är skuggningsrisken vid Lilla Ursen överhängande, speciellt 

halvskugga från omgivande träd. Detta går att kompensera för, dels genom att dimensionera 

modulen efter att den alltid skuggas. Dessutom är modulens montering flexibel och behöver 

inte nödvändigtvis vara precis vid betongkonstruktionen för utskovsluckan. Solcellsmodulens 

placering kan därmed anpassas efter skuggningsrisken, exempelvis skulle modulen kunna 

placeras på en flytbrygga vilken skjuts ut på Lilla Ursen däremot är det kalla klimatets inverkan 

på solelproduktionen oviss. Dessutom skrev von Schultz (2015) att solcellerna kyls vilket är en 

nackdel då vattenstänk i kombination med kyla leder till isbildning vilket kommer minska 
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instrålningen mot modulen. Modulen behöver inte nödvändigtvis placeras på en flytponton, 

den skulle kunna monteras så att instrålningen ökar på grund av reflektion från vattenytan. 

Utbytet från modulen kan även optimeras med en moduloptimerare eller modulväxelriktare 

vilket minskar skuggningens inflytande ytterligare. Problemet är att off-grid lösningen drivs 

med likström då växelriktaren ger upphov till förluster och ökat underhåll samtidigt som 

kostnaden ökar, dessutom har L. Lundberg (personlig kommunikation, 2019-04-11) påpekat 

att moduloptimerarna kan felfungera vilket leder till ökat underhåll. Elproduktionen kan även 

ökas genom att utrusta solcellsmodulen med solföljning för att få en jämnare effektprofil. Även 

modulens vinkel kan dimensioneras för när solen står som lägst vilket också minskar risken 

för snöansamling. Kontentan är att en solcellsmodul är flexibel och med enkla lösningar kan 

skuggningsrisken minskas. 

För att off-grid lösningen ska fungera i praktiken, både med avseende på reglerbarhet (vilket 

är ett krav från Länsstyrelsen (u.d.) för att säkerställa dammsäkerheten) samt minska den 

arbetsmiljörelaterade belastningen (resebehov och underhållsbehov) kommer modulen 

varken utrustas med solföljning eller effektoptimerare. Att ha flytande moduler leder till att 

underhållsarbetet försvåras. Därmed, nyttan med dessa lösningar anses inte vara tillräckligt 

stora jämfört med kostnaden och det ökade underhållsbehovet. Istället kommer batteriet 

dimensioneras för att kompensera för produktionsbortfallet av solcellsmodulen under längre 

perioder. Däremot är det antaget att modulen är utrustad med bypass-dioder vilket minskar 

skuggningens inverkan dessutom kommer vinkeln anpassas efter vintersolståndet för att öka 

elproduktionen under vinterhalvåret.  

6.1.7 Nödvändig övervakningsutrustning vid off-grid lösningen 

Övervakningen av off-grid lösningen kommer vara mer omfattande jämfört med de befintliga 

övervakningssystem som i dagsläget finns vid Lilla Ursen (en nivåmätare). Dels kommer två 

vattennivågivare användas för ökad redundans. Dessutom är en flödesgivare inkluderad vilken 

kan förbättra regleringen av vattennivån. Batteriet skyddas med en laddningsregulator som 

ser till batteriet varken djup- eller överladdas. Produktdata för övrig utrustning för 

fjärrmanövrering av luckan har inte inhämtats, denna är inkluderad i den marginal som läggs 

på det beräknade elbehovet.  

Trots att A. Wäppling som ansvarar för entreprenaden av Lilla Ursen (personlig 

kommunikation, 2019-03-01) förklarat att isbildning är ett problem har ett 

isfrihållningssystem vid Lilla Ursen inte inkluderats. Detta trots att regleringen kan försvåras 

om luckan fryser fast. Motivering lyder att isfrihållningssystemet har hög effektförbrukning 

samt att utskovsluckan inte är anpassad för ett isfrihållningssystem. De andra alternativen som 

exempelvis vakhållning med en omrörare eller med en strålvärmare anser A. Wäppling 

(personlig kommunikation, 2019-03-01) inte vara tillämpbara vid Lilla Ursen. Vattennivån på 

vintern är för låg för en omrörare medan strålvärmare har hög effektförbrukning. För att 

kringgå detta problem används en temperaturgivare vilken monteras vid vattenytan. Om 

temperaturen understiger +4°C gynnas isbildning och om nödvändigt kan utskovsluckan 

regleras för att bryta isen innan den hunnit växa till sig. Denna lösning förbrukar mindre el 

jämfört med ett isfrihållningssystem och det går inte heller ut över dammsäkerheten eftersom 
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isen inte hinner växa till sig. Dessutom är tillrinningen under vinterhalvåret låg. Om 

tillrinningen ökar beror det på ökad avsmältning, detta bör i praktiken leda till att isen som är 

fäst i luckan smälter eller blir svagare och därmed kan luckan regleras. Vidare har A. Wäppling 

(personlig kommunikation, 2019-02-27) förklarat att utskovsluckan regleras under vintertid 

för att optimera elproduktionen vid vattenkraftverket i Vännebo. Detta innebär att 

simuleringen även bör ta hänsyn till vattenkraftverkets reglerstrategi samt elpriset. 

Regleringen av utskovsluckan måste därmed automatiserats för att optimera elproduktionen 

vilket innebär att stor kännedom om automatiseringen av isfrihållningssystemet är nödvändig. 

Automatisering av regleringen för Lilla Ursen är bortom denna studies syfte. Därför valdes ett 

isfrihållningssystem bort, detta anses inte gå ut över dammsäkerheten och reglerbarheten. 

Till sist, en kamera används för att övervaka regleringen av utskovsluckan och för att verifiera 

vattennivån. Kameran används också för att övervaka av både solcellsmodulen och batteriet. 

Kameran fyller ytterligare en funktion vilket är att minska stöld- och sabotagerisken då ett 

dammhaveri kan leda till ekonomiska-, ekologiska och sociala konsekvenser. I Lilla Ursens fall 

anses inte de sociala konsekvenserna av ett dammhaveri vara stora då insjön inte ligger nära 

några bostadsorter. Däremot kan infrastruktur nedströms drabbas av översvämning samt att 

översvämning av omgivande terräng kan drabba den lokala ekologin. Om en kamera används 

kan det vara nödvändigt med ett tillstånd från Datainspektionen samt ytterligare åtgärder som 

eventuellt inhägnad av det bevakade området. Kameraövervakning är i vissa avseende en 

omstridd fråga när det kommer till personlig integritet. Lilla Ursens utskovslucka besöks inte 

av allmänheten och det finns inte någon näringsidkare i området, därmed anses inte 

kameraövervakningen inkräkta på den personliga integriteten. 

 Utvärdering av simuleringsresultatet  

Resultatet som redovisas i Tabell 4: Sammanställning av simuleringsresultat visar på en stor 

spridning både med avseende på batteriets kapacitet och modulens effekt och area. För att 

verifiera att dessa variabler ligger inom rimliga gränser har resultatet jämförts med bland 

annat den off-grid lösning som tagits fram av Vattenkraftbolaget (u.d.). Enligt VD:n för 

Vattenkraftbolaget P. Hed (personlig kommunikation, 2019-02-15) utgörs off-grid lösningen 

av två 24V batterier, om dessa antas ha en kapacitet på 150 Ah vardera kommer den totala 

kapaciteten bli 300 Ah. Medan Axelsson m.fl. (2013) rekommenderar ett 200 Ah batteri för en 

last på 10,5 W, vilket är nästan 8 ggr större än förbrukningen i denna studie som ligger på ca 

30 Wh/dygn. Det simulerade resultatet från denna studie visar att batteriets kapacitet ligger 

mellan 15 till 326 Ah och anses därför vara inom rimliga gränser. Vidare använder 

Vattenkraftbolaget (u.d.) en solcellsmodul på 50 Wp medan Axelsson m.fl. (2013) har en modul 

på 180 Wp, resultatet från denna studie visar att toppeffekten för solcellsmodulen ligger mellan 

22 – 48 Wp vilket också anses vara rimligt.  

För att verifiera att modelleringen är realistisk har resultatet jämförts med andra studiers. 

Batteriets SOC jämfördes med det resultat som erhållits från Khatib och Elmenreich (2014), 

vilka använder sig an en högre upplösning (timbasis), däremot är beteendet densamma. Det 

erhållna resultatet jämfördes även med resultatet som tagits fram av Axelsson m.fl. (2013) 
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vilka simulerar både batteriets SOC och solelproduktionen på årsbasis. Dessa har dock valt att 

simulera med start i januari vilket gör att axelförskjutningen skiljer sig. Om simuleringen med 

den modell som tagits fram i denna studie startar i januari är beteendet densamma, detta har 

testats men redovisas inte i rapporten. Vidare har Axelsson m.fl. (2013) simulerat modulens 

effekt, även denna överensstämmer med resultatet som erhållits från denna studie. 

Solcellsmodulens effekt i deras studie pendlar mellan 0 och 110 W vilket är högre än det som 

erhållits i denna studie. Skillnaden kan dock bero på att modulens effekt är större vilket också 

är rimligt då basförbrukningen är större jämfört med i denna studie. 

6.2.1 Variabler som påverkar batteriets kapacitet 

Utifrån resultatet i Tabell 4 är det tydligt att batteriets kapacitet beror av elbehovet, 

instrålningen och instrålningens fördelning. Om batteriet urladdas ofta, vilket scenario 2 

simulerar, kommer den dagliga solinstrålningen vara för låg och batteriet kommer urladdas 

fortare. Rent intuitivt är detta förståeligt, om batteriet laddas ur ofta hinner inte 

solcellsmodulen ladda upp batteriet och kapaciteten måste öka för att det aldrig ska bli 

elunderskott. 

Vidare beror kapaciteten även av den indata som används. Trots att 2010 hade lägre total, 

global instrålning än 2018 är batteriets kapacitet lägre (46 Ah respektive 133 Ah). Detta 

förklaras av Figur 26: Urladdning och laddning för 2010, 2019 samt medel för perioden 2010 

– 2018 vilken visar att batteriet laddas mindre mellan november och mars för 2018 jämfört 

med 2010. Detta syns även i Figur 27: Batteriets SOC för 2010, 2019 samt medel för perioden 

2010 – 2018, batteriet laddas för perioden december till mitten på februari under 2010 medan 

batteriet enbart urladdas vid samma intervall för 2018. Figur 26 visar också att variationer i 

direkt instrålning förbigås om medelvärden används detta kan, vilket resultatet visar, påverka 

dimensioneringen. Detta har också påpekats av Khatib m.fl. (2016), att den deterministiska 

modellen vilken bygger på dagliga genomsnittliga värden har sämre noggrannhet jämfört med 

den analytiska modellen.  

Till sist påverkas valet av batteriets kapacitet av andelen direkt och diffus instrålning. Om 

modulen skuggas eller om det är molnigt kommer den direkta instrålningen minska, detta 

medför att batterikapaciteten måste öka. Detta förklaras med att instrålningen mot modulen, 

vilken visas i Figur 28: Instrålning mot modulen med varierande andel direkt och diffus 

instrålning, minskar om den direkta instrålningen minskar.  

6.2.2 Variabler som påverkar solcellsmodulens effekt och area 

Sammanställningen i Tabell 4 visar att modulens area beror av elbehovet och instrålningen 

men inte av andelen direkt och diffus instrålning. Vid beräkningen av modulens area, Formel 

9, används den genomsnittliga globala, dagliga instrålningen samt det dygn med högst 

elbehov. Detta medför att ökande elbehov leder till en större area, vilket är rimligt och visas i 

Tabell 1: Batteriets kapacitet och solcellens effekt vid variabelt elbehov. Detta innebär att om 

solinstrålningen är konstant medan behovet ökar måste arean öka för att samla in tillräckligt 

med solljus. Samma fenomen observeras om elbehovet förblir konstant medan instrålningen 
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justeras. Detta verifieras i Tabell 2: Kapacitet för batteriet och solcellen vilken visar att 

minskande global instrålning leder till ökad area. Däremot påverkas arean inte av andelen 

direkt och diffus instrålning mot modulen, arean förblir konstant då varken den globala 

instrålningen eller elbehovet ändras.  

Solcellsmodulens toppeffekt påverkas dock av andelen direkt och diffus instrålning vilket syns 

i Tabell 3: Batteriets kapacitet och solcellens effekt vid andel direkt instrålning. Ökande direkt 

instrålning medför ökande toppeffekt. Vidare visar Figur 28: Instrålning mot modulen med 

varierande andel direkt och diffus instrålning, att instrålningen mot modulen minskar om 

den direkta instrålningen minskar. Detta innebär att den direkta strålningens energiinnehåll 

är högre än den diffusa.  

Den producerade effekten från solcellsmodulen vid variabelt elbehov och variabel instrålning 

är svårare att dra slutsatser kring. Notera att elbehovet indirekt påverkar toppeffekten då arean 

dimensioneras efter elbehovet, se Formel 9. Utifrån Formel 12 vilken beräknar elproduktionen 

på dygnsbasis ses att produktionen beror av verkningsgraden, arean och instrålningen. Arean 

är konstant under året, toppeffekten beror således på instrålningen och verkningsgraden. 

Figur 25: Solcellens verkningsgrad och drifttemperatur  visar att, desto högre 

drifttemperatur, desto lägre verkningsgrad, desto lägre toppeffekt. Under 2010 var 

drifttemperaturen periodvis lägre än vad den var under 2018. Detta i kombination med att 

arean för 2010 är större och instrålningen generellt är lägre resulterar i en högre toppeffekt för 

modulen.  

6.2.3 Rekommendation för Lilla Ursens off-grid lösning 

Då spridningen av resultatet (för solcellsmodulens area och batteriets kapacitet) är stor finns 

ingen direkt rekommendation för dimensioneringen av off-grid lösningen. Off-grid lösningen 

dimensioneras därför efter analysen av hur batteriets kapacitet, solcellsmodulens effekt och 

area påverkas av variabelt elbehov samt instrålning. Med avseende på elbehovet är det troligt 

att entreprenadgruppen kommer reglera utskovsluckan mer frekvent än tidigare eftersom de 

avser att optimera elproduktionen i Vännebo kraftstation, elbehovet kommer därmed öka. 

Dessutom är det troligt att solcellsmodulen kommer vara skuggad då omgivande terräng är 

skog och därmed kommer den direkta instrålningen mot modulen minska. Vidare bör off-grid 

lösningen dimensioneras efter solinstrålningsdata för 2018 eftersom instrålningen under 

vinterhalvåret är låg. Utöver dessa faktorer bör leveranssäkerhetsaspekten och 

dammsäkerheten beaktas vilket innebär att utskovsluckan alltid ska kunna regleras. Figur 29: 

Batteriets kapacitet med olika andelar direkt och diffus instrålning i kombination med Figur 

30: Batteriets SOC vid olika andelar direkt och diffus instrålning visar att desto lägre 

kapacitet batteriet har desto känsligare är batteriet för förändringar i elbehovet. Därmed anses 

det inte vara lämpligt att ha en låg batterikapacitet eftersom det bidrar till sämre stabilitet.  

Rekommendation är alltså att batteriet dimensioneras efter scenario 2 och med en 

korrektionsfaktor på 50% samt instrålningsdata för 2018. Detta ger en kapacitet på 273 Ah och 

solcellsmodulen har en toppeffekt på 29 W. Detta tar höjd för ett ökat elbehov samt låg 

instrålning i form av antingen skuggning på grund av träd eller snötäckning eller molniga 

dagar. Batterikapaciteten är ganska hög vilket beror på en konservativ dimensionering. 
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Leveranssäkerheten kan bibehållas om batteriets kapacitet kan minskas, detta förutsätter att 

modulens toppeffekt ökar. Däremot är det inte rekommenderat med ett batteri med en 

kapacitet lägre än 50 Ah, mindre batterikapacitet medför att känsligheten för ändringar i 

elbehovet. Notera att osäkerheter bör beaktas då de kan påverka resultatet, dessa tas upp i 

avsnitt 6.3.  

 Osäkerheter 

Det finns ett antal osäkerheter som kan påverka simuleringsresultatet. Dessa redovisas i 

följande avsnitt.  

6.3.1 Osäkerheter vid simulering av reglerbehovet 

Elmotorn antas i denna modell arbeta vid maxeffekt vid reglering men i praktiken finns en viss 

tröghet och belastningen kommer inte vara konstant (påverkas bland annat av fastfrysning vid 

ledskenorna). Däremot anses denna faktor inte påverka resultatet i stor utsträckning, istället 

skapades en mindre komplex modell. Vidare har endast regleringen av utskovsluckan 

simulerats för ett år och inte flera. Motiveringen lyder att modellen ämnar till att undersöka 

om off-grid lösningen över huvud taget kan tillgodose elbehovet och inte hur off-grid lösningen 

fungerar i ett längre perspektiv.  

6.3.2 Osäkerheter vid modellering av batterikapaciteten 

Modellen tar inte hänsyn till hur batteriets tillgängliga kapacitet påverkas av interna reaktioner 

vilket påverkar batteriets cykel- och kalenderlivslängd. Modelleringen av batteriet tar inte 

heller hänsyn till temperaturvariationer och dess inverkan på batterikapaciteten. Batteriets 

livslängd påverkas av temperaturer som ligger utanför det ideala temperaturintervallet. Om 

temperaturen understiger 0 °C kan batterikapaciteten reduceras och i värsta fall går detta ut 

över leveranssäkerheten. Det är därför rekommenderat att batteriet isoleras och skyddas mot 

låga och höga temperaturer, exempelvis genom att isoleras under vintertid och hålls väl 

ventilerat under sommartid.  

6.3.3 Osäkerheter vid modellering av solelproduktionen 

Något som påverkar resultatet är hur solcellsmodulens elproduktion har modellerats. I denna 

studie användes en modell vilken förslagits av Notton m.fl. (2005) vilken dimensionerar 

solcellens area. Denna modell skiljer sig mot exempelvis den modell som Khatib och 

Elmenreich (2014) använder sig av vilken dimensionerar solcellsmodulens effekt. Skillnaden 

är att modellen föreslagen av Notton m.fl. (2005) beräknar den maximala effekt som infaller 

mot en yta medan Khatib och Elmenreich (2014) begränsar solcellsmodulens effekt. Detta 

innebär att solcellsmodulens effekt måste dimensioneras rätt från början vilket bland annat 

Stridh (2014) påpekat är svårt. Därmed, modellen föreslagen av Notton m.fl. (2005) används 
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för att undersöka solelproduktionen utifrån den tillgängliga instrålningen vilket i princip 

innebär att solcellsmodulens effekt optimeras efter förutsättningarna.  

Toppeffekten påverkas i sin tur av verkningsgraden, i denna studie har kylning från vinden 

exkluderats. Denna exkluderades då modulens höjd måste vara på samma nivå som vid testet 

av modulen, därmed begränsas studien till en viss typ av modul. Dessutom skriver Dubey m.fl. 

(2013) att den metod som använts för att simulera verkningsgraden i denna studie vanligtvis 

korrigeras till att enbart bero på omgivningstemperaturen. Att exkludera vindens inverkan på 

produktionen kan påverka resultatet men antas vara marginell. Verkningsgraden i denna 

studie pendlar mellan 17 och 20%, däremot är modulen verkningsgrad vid STC 14%, de 

beräknade värdena skiljer sig därmed avsevärt mot det angivna värdet. Detta orsakas av 

instrålningen mot modulen vilken används vid beräkningen av verkningsgraden, se Formel 21. 

Detta innebär att verkningsgraden gynnas av de lokala förhållandena med avseende på 

omgivningstemperatur och irradians. Vidare är degradering av modulen är inte inkluderat, 

denna antas ha en marginell inverkan på solcellens verkningsgrad över hela dess livstid. 

6.3.4 Osäkerheter i solinstrålning 

Instrålningen som inhämtats från SMHI:s databas STRÅNG bygger på mätvärden samt en 

beräkningsmodell som tagits fram av SMHI, värdena kan således avvika mot verkliga värden 

vilket kan påverka resultatet. Medelvärden har dock använts för att minska inflytandet av 

denna osäkerhet. Vidare har nedsmutsning samt snötäckning inte inkluderats vilket kan 

minska instrålningen mot solcellsmodulen ytterligare. Eftersom modulens vinkel är brant 

minskar risken för snöansamling och dessutom kommer snön få svårt att fästa på grund av den 

branta vinkeln. Reducerad instrålning på grund av snöansamling kan därmed antas ha 

marginell inverkan på resultatet.  

Instrålningen mot modulen påverkas också av modulens lutning och för den föreslagna off-

grid lösningen är denna satt till 84°. Om lutningen minskar kommer elproduktionen öka på 

sommaren men minska under vintern, detta innebär att det är nödvändigt med ett större 

batteri eftersom instrålningen under vinterhalvåret minskar. Vidare, om modulen placeras 

vinkelrät mot marken minskar instrålningen under sommarhalvåret och instrålningen under 

vinterhalvåret ökar, däremot lär ökningen vara marginell då det endast skiljer ett par grader 

mellan rekommenderad lutning och vinkelrät lutning (84° respektive 90°).  

En faktor på 50% används för att korrigera den direkta instrålningen. Detta kan vara 

kontroversiellt men Figur 29: Batteriets kapacitet med olika andelar direkt och diffus 

instrålning visar att batteriets kapacitet endast blir 16 Ah om den direkta instrålningen inte 

korrigeras, vilket är ganska lågt. Därför är en korrigering på 50% rimligt vilket ger ett mer 

trovärdigt resultat. Den direkta instrålningen påverkas även av skuggning. Antingen kan 

skuggningen detaljstuderas vilket inte gjorts i denna studie eftersom detta är tidskrävande och 

studiens syfte är inte att undersöka hur skuggning påverkar en solcellsmodul vid Lilla Ursen. 

Alternativt simuleras skuggning genom att reducera den direkta instrålningen mot modulen. 

Detta har gjort i denna studie och resultatet visas i Figur 29: Batteriets kapacitet med olika 

andelar direkt och diffus instrålning. Den diffusa instrålningen mot modulen antogs vara 

isotrop, andra modeller tar hänsyn till direkt instrålning från solskivan. Detta kan öka 
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instrålningen mot modulen vilket kan minska batterikapaciteten medan modulens toppeffekt 

ökar.  

6.3.5 Osäkerheter vid val av simuleringsprogram 

Denna studie liksom den som genomförts av Khatib och Elmenreich (2014) använder 

MATLAB. Ett annat alternativ hade varit att modellera och simulera off-grid lösningen med 

ett program som exempelvis WINSUN vilket föreslagits av professorn i solenergiteknik B. 

Karlsson vid Mälardalens Högskola (personlig kommunikation, 2019-03-22). Andra alternativ 

är PVsyst som nämnts av Bengtsson m.fl. (2017) alternativt HOMER vilket används av 

Axelsson m.fl. (2013). Givetvis kan modellerings- och simuleringsmetoden påverka resultatet 

och noggrannheten. Resultatet å ena sidan kunnat bli mer noggrant med ett 

simuleringsprogram men å andra sidan bygger simuleringsprogrammen på vissa 

fundamentala antaganden vilka kan påverka slutresultatet (så som användandet av 

effektoptimerare, den diffusa instrålningens fördelning, modulens uppbyggnad m.m.). 

WINSUN ansågs inte vara lämpligt dels på grund av att beräkningsmetodiken är svår att följa, 

dels för att en modell av batteriet inte ingår. PVsyst finns tillgängligt vid Mälardalens Högskola, 

däremot anser jag liksom Bengtsson m.fl. (2017) att användarvänligheten är låg och 

beräkningarna är svåra att följa. Programvaran HOMER har inte använts tidigare och finns 

inte tillgänglig vid Mälardalens Högskola.  

Med orsak av detta byggdes en numerisk modell i MATLAB. Numerisk då modellen utgår från 

dygnsmedelvärden, modellen är också stokastiskt eftersom dimensioneringen görs med hjälp 

av mätdata för ett enskilt år istället för medelvärden. Detta var genomförbart eftersom 

högupplöst rådata för Lilla Ursen kunde hämtas från SMHI. För att få så hög noggrannhet som 

möjligt har felvärden i indata korrigerats. Vidare bygger simuleringen på medelvärden som 

insamlats under nio år dessutom har en omfattande känslighetsanalys av hur off-grid 

lösningens dimensionering påverkas av olika faktorer gjorts. Dessutom finns redan en off-grid 

lösning i snarlikt utförande och därmed kan resultatet till en viss mån valideras mot den 

befintliga off-grid lösningen. MATLAB modellen som visas i Bilaga 3: MATLAB kod skulle dock 

kunna förbättras och göras mer användarvänlig. I nuläget måste användaren själv ändra vissa 

kommandon för att köra de olika känslighetsanalyserna dessutom krävs en viss förkunskap för 

att förstå hur beräkningarna utförs. Däremot har modellen förenklats jämfört med de tidigare 

versionerna.  

7 SLUTSATSER 

Syftet med denna studie var att identifiera en av VB Krafts regleringsdammar som är i störst 

behov av elektrifiering och därmed fjärrmanövrering. Vidare skulle tillämpbarheten av olika 

off-grid lösningar undersökas och den off-grid lösning som har störst potential att tillgodose 

elbehovet och säkerställa dammsäkerhet skulle identifieras. Den utvalda off-grid lösning skulle 
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dimensioneras för att tillgodose elbehovet på årsbasis. Syftet och frågeställningarna 

besvarades dels med en litteraturstudie, dels genom att inhämta data från SMHI. Information 

om studieobjektet erhölls via mejlkonversationer.  

Undersökningen har visat att Lilla Ursens utskovslucka är den som ska elektrifieras vilket 

beror på arbetsmiljörelaterade faktorer och utgår från entreprenadgruppens behov. Vidare 

undersöktes ett urval av energikällor vilka skulle kunna användas för att elektrifiera 

regleringen av utskovsluckan, däribland småskaliga vind-, vatten- och strömkraftverk samt 

solcellsmoduler. Utav dessa fyra alternativ har vind-, vatten- och strömkraft uteslutits.  

- Vindkraft på grund av låga vindresurser vilket leder till ineffektivt utnyttjande av 

vindkraftverket samt det förhållandevis höga underhållsbehovet och låga effektfaktorer.  

- Vattenkraftverk av typen Arkimedes skruv utesluts då både vattenföringen samt 

bruttofallhöjden är begränsade samt att kännedomen om hur turbinen fungerar utanför 

labbmiljö och underhållsbehovet är låg.  

- Strömkraftverk utesluts främst på grund av det låga vattenhastigheter, låga effektfaktorer samt 

det troligtvis stora rengöringsbehovet. 

 

Solcellsmoduler är den enda energikälla vilken skulle kunna producera el i en off-grid lösning 

vid Lilla Ursen. Däremot finns det en överhängande risk för skuggning vilket minskar 

elproduktionen men med enkla åtgärder kan skuggningen minimeras. Vidare anses 

solcellsmoduler av första generationen vara ekonomiskt lönsamma. Solcellsmodulen 

kombineras med ett ventilerat blybatteri, detta trots att litiumjonbatterier har längre livslängd 

och lägre urladdningsgrad. Off-grid lösningen övervakas med två vattennivågivare, en 

temperaturgivare, en lucklägesindikator, en flödesgivare samt en övervakningskamera vilka 

säkerställer dammsäkerheten. Informationen sammanställs med en logger och skickas med en 

sändare. Batteriet skyddas mot djupurladdning och överladdning med en laddningsregulator. 

Ett isfrihållningssystem anses inte vara nödvändigt då denna funktion endast används för att 

optimera resursutnyttjandet vid Vännebo kraftstation. Simuleringsresultatet anses vara 

tillförlitligt och har jämförts med resultat från tidigare studier. Rekommendationen för Lilla 

Ursen är att batteriets dimensioneras efter ett ökat reglerbehov samt låg instrålning. Detta ger 

ett 280 Ah batteri med en solcellsmodul på ca 30 Wp. Batterikapaciteten kan minskas om 

modulens toppeffekt ökas. Däremot finns det ett antal osäkerheter som påverkar resultatet, 

rekommendationen är att batteriet hålls isolerat under vintertid och väl ventilerat under 

sommartid.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Elektrifieringen av utskovsluckor möjliggör effektivare resursutnyttjande av vattnet i 

reglerdammarna. Detta kan medföra att kraftstationernas nyttjandegrad ökas vilket leder till 

ökad elproduktion och ökade intäkter. Nästa steg är att automatisera regleringen av 

utskovsluckorna och optimera nyttjandegraden av vattenkraftstationerna. Automatiseringen 

ställer dock högre krav på den digitala övervakningsutrustningen och detta medför att ett 

isfrihållningssystem är nödvändigt för att alltid kunna reglera utskovsluckan oavsett tiden på 

dygnet. Vidare, optimering av nyttjandegraden innebär att elen säljs vid högt behov vilket 

kommer påverka intäkterna. Den ekonomiska förtjänsten kontra kostnaden för investeringen 

av en automatiserad reglerstrategi bör undersökas. Vidare kan automatiseringen av 

utskovsluckorna bidra till att öka den småskaliga vattenkraftens förmåga att fungera som 

reglerkraft vilket kan påverka effektbalansen och leveranssäkerheten i stamnätet. 
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BILAGA 1: EXCEL 
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BILAGA 2: INTERVJU AV P. HED VD VATTENKRAFTBOLAGET 

Vilka komponenter utgörs off-grid lösningen av? 

Vilka övervakningssystem används vid off-grid lösningen? 

Hur fungerar off-grid lösningen? 

Vad påverkade valet av off-grid lösning? 

Vilka alternativ valde ni mellan och varför valde ni denna systemlösning? 

Är off-grid lösningen utrustad med ett isfrihållningssystem? 

Om inte, varför valde ni bort det och hur fungerar off-grid lösningen under vinterhalvåret? 
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BILAGA 3: MATLAB KOD 
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