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Abstract	  
The	  purpose	  of	  this	  report	  is	  to	  investigate	  how	  the	  production	  of	  
electricity	  will	  be	  effected	  if	  a	  solar	  park	  is	  installed	  using	  the	  same	  
utility	  connection	  as	  the	  wind	  farm.	  This	  report	  examines	  two	  already	  
established	  wind	  farms	  that	  are	  owned	  by	  Vattenfall.	  Näsudden	  located	  
on	  Gotland	  and	  Hjuleberg	  located	  in	  Falkenberg	  kommun.	  The	  result	  
presented	  in	  the	  report	  is	  based	  on	  models	  that	  simulate	  the	  solar	  
insolation	  on	  both	  wind	  farms.	  The	  models	  showed	  that	  the	  
overproduced	  power	  would	  be	  2,45	  percent	  on	  Hjuleberg	  and	  4,22	  
percent	  on	  Näsudden.	  Which	  wind	  farm	  that	  is	  most	  suitable	  for	  the	  
installation	  of	  a	  solar	  park	  is	  dependent	  on	  many	  variables.	  Considering	  
the	  conditions	  that	  are	  analyzed	  in	  this	  report,	  it	  is	  Näsudden	  that	  
seems	  to	  be	  the	  most	  suitable	  location	  to	  install	  a	  solar	  park.	  The	  results	  
also	  show	  that	  when	  the	  wind	  farms	  output	  power	  is	  at	  a	  low	  average	  
the	  solar	  park	  is	  compensating	  it	  by	  producing	  above	  average	  and	  vice	  
versa.	  The	  overall	  production	  of	  electricity	  will	  be	  more	  consistent	  and	  
it	  shows	  that	  the	  two	  energy	  sources	  complement	  each	  other	  well.



Sammanfattning	  	  
Det	  finns	  många	  vindkraftverk	  etablerade	  i	  Sverige	  idag	  och	  de	  står	  för	  cirka	  10	  
procent	  av	  den	  totala	  elproduktionen.	  Eftersom	  vindkraftverk	  inte	  producerar	  
full	  effekt	  hela	  tiden	  finns	  det	  outnyttjad	  kapacitet	  i	  transformatorstationerna.	  
Syftet	  med	  rapporten	  är	  att	  undersöka	  hur	  elproduktionen	  påverkas	  om	  en	  
solcellsanläggning	  etableras	  tillsammans	  med	  en	  vindkraftspark	  och	  samverkar	  
elproduktionen.	  	  
	  
För	  att	  få	  en	  överskådlig	  bild	  över	  energikällornas	  elproduktion	  skapas	  en	  
modell.	  Modellen	  skapas	  först	  av	  faktisk	  data	  från	  solcells-‐	  och	  vindkraftsparken	  
i	  Tvååker.	  Sedan	  används	  samma	  modell	  med	  simulerad	  solstrålning	  över	  
Tvååker.	  Modellerna	  jämförs	  för	  att	  konfirmera	  att	  den	  simulerade	  data	  är	  en	  
tillräckligt	  god	  representation	  av	  verkligheten.	  	  
	  
Rapporten	  undersöker	  två	  vindkraftsparker	  där	  Vattenfall	  Vindkraft	  AB	  står	  som	  
ägare,	  Näsudden	  på	  Gotland	  och	  Hjuleberg	  i	  Falkenbergs	  kommun.	  
	  
Resultaten	  i	  rapporten	  visar	  hur	  lämpligt	  det	  är	  att	  etablera	  en	  
solcellsanläggning	  och	  ansluta	  den	  till	  samma	  nätstation	  som	  vindkraftsparken.	  
Tillfällen	  där	  det	  produceras	  mer	  effekt	  än	  den	  dimensionerande	  anslutningen	  
har	  kapacitet	  för	  blir	  cirka	  2,45	  procent	  på	  Hjuleberg	  och	  cirka	  4,22	  procent	  på	  
Näsudden	  av	  total	  produktion.	  	  
Vilken	  vindkraftspark	  som	  lämpar	  sig	  bäst	  för	  etablering	  av	  en	  
solcellsanläggning	  undersöks.	  Övergripande	  är	  det	  Näsudden	  som	  har	  bättre	  
markförhållanden	  samt	  mer	  soltimmar	  och	  är	  den	  parken	  som	  lämpar	  sig	  bäst	  
för	  en	  solcellsanläggning.	  	  
	  
Resultatet	  visar	  att	  när	  vindkraftverkens	  elproduktion	  minskar	  ökar	  den	  från	  
solcellerna	  och	  tvärtom.	  Elproduktionen	  blir	  mer	  jämn	  och	  visar	  att	  
energikällorna	  kompletterar	  varandra	  bra.	  
	  
Slutsatsen	  kan	  dras	  att	  samverkan	  mellan	  solceller	  och	  vindkraftverk	  i	  
elproduktion	  är	  en	  lösning	  som	  är	  värd	  att	  överväga	  för	  framtida	  elproduktion.	  
	  
	   	  



Förord	  
Denna	  rapport	  har	  varit	  en	  del	  av	  Energiingenjörsprogrammet	  –	  Förnybar	  
Energi	  på	  Högskolan	  i	  Halmstad.	  Rapporten	  har	  varit	  ett	  moment	  av	  kursen	  
Examensarbete	  15	  högskolepoäng	  och	  har	  skrivits	  tillsammans	  med	  Vattenfall	  
Vindkraft	  AB.	  	  
Arbetet	  har	  inriktat	  sig	  på	  att	  skapa	  en	  modell	  och	  att	  undersöka	  hur	  
elproduktionen	  påverkas	  vid	  etablering	  av	  en	  solcellsanläggning	  till	  två	  av	  
Vattenfalls	  vindkraftsparker.	  Målet	  har	  varit	  att	  visa	  hur	  förnyelsebara	  
energikällor	  kan	  samverka	  med	  varandra	  och	  ta	  mer	  plats	  i	  dagens	  energisystem	  
för	  att	  minska	  förbränningen	  av	  fossila	  bränslen.	  	  
	  
Jag	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  alla	  som	  hjälp	  mig	  genom	  projektet,	  bidragit	  och	  
stöttat	  mig	  i	  med-‐	  och	  motgång!	  
	  
Ett	  speciellt	  tack	  till:	  
	  
Jonny	  Hylander	  –	  Handledare	  på	  Högskolan	  i	  Halmstad	  	  	  
Sandra	  Grauers	  –	  Handledare	  på	  Vattenfall	  
Claes	  Kindstrand	  –	  Handledare	  på	  Vattenfall	  
Tobias	  Lundberg	  –	  Handledare	  på	  Vattenfall	  
Ulf	  Gustafsson	  –	  Handledare	  på	  Vattenfall	  
Judit	  Sari	  –	  För	  hjälp	  med	  rapporten	  
Johan	  Paradis	  –	  För	  delad	  kunskap,	  information	  och	  data.	  
David	  Johansson	  –	  För	  hjälp	  med	  räkning,	  förståelse	  och	  ett	  bollplank.	  
Släkt	  och	  vänner	  –	  För	  enormt	  stöd	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	   	   	   	   	   	   	  
Emma	  Ullman	  	  
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1	  Inledning	  
Dagens	  samhälle	  är	  beroende	  av	  tillgången	  till	  energi.	  Förbrukningen	  av	  energi	  
ökar	  och	  samtidigt	  ökar	  debatten	  om	  var	  ifrån	  energin	  bör	  komma.	  
Förnyelsebara	  energikällor	  får	  ett	  större	  fokus	  när	  hälsa	  och	  miljö	  drabbas	  av	  
vår	  konsumtion	  av	  energi.	  Majoriteten	  av	  alla	  klimatforskare	  är	  eniga	  om	  att	  våra	  
mänskliga	  aktiviteter	  leder	  till	  den	  accelererande	  klimatpåverkan	  och	  naturens	  
rubbade	  balans	  där	  koldioxid	  alstrad	  vid	  fossil	  förbränning	  är	  den	  största	  
påverkande	  faktorn[1].	  

1.1	  Bakgrund	  
Vid	  förbränning	  av	  fossila	  bränslen,	  jordbruk	  och	  skogsbruk	  produceras	  och	  
ökar	  halterna	  av	  växthusgaser.	  När	  naturen	  inte	  längre	  hinner	  ta	  hand	  om	  
växthusgaserna	  hamnar	  de	  utanför	  det	  naturliga	  kretsloppet.	  De	  gaser	  som	  har	  
störst	  påverkan	  är	  metan	  och	  koldioxid.	  Metan	  står	  för	  30	  procent	  och	  koldioxid	  
står	  för	  60	  procent	  av	  den	  totala	  förstärkningseffekten[1].	  	  
Enligt	  WWF	  kommer	  80	  procent	  av	  världens	  energiförbrukning	  från	  fossila	  
bränslen	  som	  även	  ligger	  bakom	  majoriteten	  av	  utsläppen	  av	  koldioxid[1].	  
	  
Energianvändningen	  ser	  olika	  ut	  mellan	  jordens	  länder	  och	  invånare.	  Den	  totala	  
energianvändningen	  i	  världen	  var	  104	  000	  TWh	  år	  2012	  och	  USA	  är	  det	  land	  
som	  förbrukar	  mest	  energi	  per	  capita	  med	  drygt	  52	  000	  kWh/capita	  under	  år	  
2012[2].	  
Kina	  är	  det	  land	  som	  släpper	  ut	  mest	  koldioxid	  i	  världen.	  Av	  sitt	  totala	  
energibehov	  produceras	  70	  procent	  genom	  kolkraft[3].	  Landet	  satsar	  nu	  massivt	  
på	  förnybar	  energi	  och	  har	  den	  största	  samt	  snabbaste	  växande	  förnyelsebara	  
energisektorn	  i	  världen.	  Kinas	  solcellsindustri	  har	  tagit	  stor	  plats	  i	  utvecklingen	  
vilket	  har	  medfört	  en	  global	  prisrevolution.	  Marknaden	  för	  solenergi	  bedöms	  
därför	  växa	  mycket	  snabbt[3].	  
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Sedan	  mitten	  på	  80-‐talet	  har	  tillförseln	  på	  energi	  i	  Sverige	  legat	  på	  en	  nivå	  
mellan	  550-‐600	  TWh[2].	  
	  
	  

	  
Figur	  1:	  Total	  tillförd	  energi	  i	  Sverige	  1971-‐2013,	  TWh	  [2].	  	  
	  
År	  2013	  uppgick	  den	  tillförda	  energin	  till	  565	  TWh	  varav	  fossila	  bränslen	  stod	  
för	  167	  TWh,	  knappt	  30	  procent[2].	  
Elproduktionen	  från	  vindkraften	  har	  tredubblats	  från	  2010	  till	  2013.	  År	  2016	  
uppnådde	  vindkraftens	  elproduktion	  16,5	  TWh	  utav	  totalt	  tillförd	  elproduktion	  
på	  158,6	  TWh,	  vilket	  motsvarar	  cirka	  10	  procent[4].	  
	  
Regeringen	  har	  som	  mål	  att	  Sverige	  ska	  bli	  ett	  av	  världens	  första	  fossilfria	  
välfärdsländer	  och	  introducerade	  därför	  initiativet	  Fossilfritt	  Sverige	  [5]	  hösten	  
2015.	  Målet	  är	  att	  Sverige	  ska	  komma	  ifrån	  användningen	  och	  förbränningen	  av	  
fossila	  bränslen	  för	  att	  minska	  klimatpåverkan.	  	  
	  
År	  2014	  stod	  solceller	  för	  0,06	  procent	  av	  Sveriges	  elproduktion[6].	  Potential	  för	  
utveckling	  finns	  och	  för	  att	  Sverige	  ska	  kunna	  öka	  sin	  förnyelsebara	  elproduktion	  
kan	  solceller	  ge	  ett	  väsentligt	  bidrag	  till	  energisystemet.	  Enligt	  
Energimyndigheten	  har	  solceller	  en	  realiserbar	  framtid	  att	  producera	  5	  –	  10	  
procent	  av	  Sveriges	  elproduktion	  år	  2040.	  Det	  motsvarar	  7	  –	  14	  TWh[7].	  
Regeringen	  har	  därför	  presenterat	  ett	  antal	  åtgärder	  och	  stödsystem	  för	  att	  
utvecklingen	  av	  solceller	  ska	  bli	  förstärkt	  positiv.	  Några	  exempel	  på	  
stödsystem[8]:	  

-‐ Investeringsstöd	  	  
-‐ Elcertifikatsystem	  

Sveriges	  regering	  gav	  även	  Energimyndigheten	  2015	  i	  uppdrag	  att	  analysera	  hur	  
solceller	  ska	  kunna	  bidra	  till	  att	  öka	  elproduktionen	  från	  förnyelsebara	  
energikällor.	  Energimyndighetens	  resultat	  var	  att	  solkraft	  har	  potential	  att	  
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utvecklas	  i	  Sveriges	  energisystem.	  I	  sin	  rapport	  skriver	  Energimyndigheten	  att	  
produktionsdynamiken	  för	  solceller	  i	  viss	  utsträckning	  kompletterar	  
vindkraft[7].	  	  
	  
I	  juni	  2016	  antogs	  en	  energiöverenskommelse	  mellan	  fem	  av	  riksdagens	  åtta	  
politiska	  partier.	  Överenskommelsen	  handlade	  om	  målet	  att	  Sverige	  senast	  år	  
2040	  ska	  vara	  100	  procent	  förnybart	  elproducerande[9].	  	  
	  
	  

	  

	  
Bild	  1:	  Fördelningen	  av	  antalet	  vindkraftverk	  och	  den	  installerade	  effekten	  [10].	  	  
	  
Idag	  har	  Sverige	  stor	  etablering	  av	  vindkraftverk.	  År	  2015	  fanns	  det	  3259	  
vindkraftverk,	  med	  en	  installerad	  effekt	  på	  cirka	  5,9GW	  (bild	  1).	  Den	  maximala	  
installerade	  effekten,	  uppnås	  sällan	  för	  varje	  vindkraftverk	  och	  lämnar	  därför	  
möjlighet	  för	  en	  annan	  elproducerande	  källa	  att	  producera	  el	  till	  samma	  
nätstation[10].	  	  	  	  
	  
Det	  här	  examensarbetet	  har	  undersökt	  möjligheterna	  att	  samverka	  elproduktion	  
mellan	  en	  solcellsanläggning	  och	  en	  vindkraftspark	  på	  två	  utav	  Vattenfalls	  
vindkraftsparker,	  Näsudden	  på	  Gotland	  och	  Hjuleberg	  i	  Falkenberg	  kommun.	  
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1.1.1	  Vattenfall	  
Vattenfall	  är	  ett	  svenskt	  statligt	  ägt	  energiföretag	  som	  är	  etablerat	  i	  Sverige,	  
Tyskland,	  Danmark,	  Finland,	  Storbritannien	  och	  Nederländerna.	  Vattenfall	  har	  
som	  mål	  att	  vara	  ett	  ledande	  företag	  inom	  en	  hållbar	  produktion	  och	  stödjer	  
omställningen	  till	  ett	  förnybart	  energisystem	  samt	  trygga	  en	  tillförlitlig	  och	  
kostnadseffektiv	  energiförsörjning.	  	  	  
	  
Vattenfalls	  investeringsplan	  visar	  att	  företaget	  har	  för	  avsikt	  att	  utveckla	  sin	  
elproduktion	  och	  att	  tillväxtinvesteringarna	  ska	  främja	  en	  övergång	  till	  en	  
fossilfri	  produktion	  och	  att	  skapa	  ett	  mer	  hållbart	  energisystem.	  Under	  perioden	  
2017-‐2018	  uppgår	  de	  totala	  investeringarna	  till	  cirka	  50	  miljarder	  kronor.	  Utav	  
dem	  ska	  cirka	  28	  miljarder	  kronor	  investeras	  i	  vindkraft,	  solkraft	  och	  elnät[11].	  
Vindkraftsverksamheten	  i	  Sverige	  bedrivs	  av	  Vattenfall	  Vindkraft	  AB,	  där	  de	  
utvecklar	  nya	  projekt	  inom	  vindkraft	  och	  solanläggningar,	  samt	  bygger	  och	  
förvaltar	  anläggningar.	  	  

1.2	  Syfte	  och	  mål	  
Syftet	  med	  rapporten	  har	  varit	  att	  undersöka	  hur	  elproduktionen	  påverkas	  om	  
en	  solcellsanläggning	  skulle	  etableras	  på	  markytan	  till	  en	  vindkraftspark	  och	  
installeras	  till	  samma	  nätstation.	  
	  
Målet	  med	  arbetet	  har	  varit	  att	  skapa	  en	  enkel	  modell	  som	  kan	  användas	  för	  att	  
få	  en	  överblick	  på	  hur	  sol-‐	  och	  vindkraften	  samverkar	  sin	  elproduktion.	  Modellen	  
bygger	  på	  en	  etablering	  av	  en	  solcellsanläggning	  i	  anknytning	  till	  en	  redan	  
etablerad	  vindkraftspark.	  	  
	  

1.3	  Frågeställningar	  	  
• Är	  det	  lämpligt	  att	  samverka	  solceller	  och	  vindkraftverk	  för	  att	  producera	  

elektrisk	  energi?	  
• Till	  vilken	  vindkraftspark	  lämpar	  det	  sig	  bäst	  för	  att	  etablera	  en	  

solcellsanläggning?	  
	  

1.4	  Avgränsningar	  
• Den	  redan	  befintliga	  transformator-‐,	  nät-‐	  och	  kopplingsstationen	  ska	  inte	  

ändras.	  
• Rapporten	  ska	  bara	  undersöka	  nätet	  som	  Vattenfall	  äger.	  Efter	  

kopplingsstationer	  och	  nätstationer	  är	  nätägaren	  ansvarig	  och	  beaktas	  
inte	  i	  rapporten.	  

• Olika	  förluster	  i	  systemet	  behandlas	  inte	  i	  arbetet.	  	  	  
• Performance	  ratio	  och	  förhållandet	  mellan	  installerad	  effekten	  i	  sol-‐	  och	  

vindkraft	  utreds	  inte	  grundligt.	  Värden	  bestäms	  och	  sätts	  efter	  tidigare	  
arbeten	  och	  resultat.	  

• Skuggning	  av	  lokala	  objekt	  och	  utomhustemperatur	  tas	  inte	  med	  i	  
beräkning	  av	  solcellernas	  elproduktion.	  
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1.5	  Näsudden	  
Gotland	  är	  ett	  av	  Sveriges	  län	  som	  har	  flest	  antal	  soltimmar.	  Det	  är	  därför	  ett	  
intressant	  område	  att	  undersöka	  huruvida	  solceller	  kan	  samverka	  sin	  
elproduktion	  med	  vindkraftsparkens	  elproduktion[12].	  
Näsudden	  har	  öppna	  landskap	  där	  betesmark	  och	  strandängar	  dominerar.	  	  
Elanslutningen	  efter	  nätstationerna	  ägs	  av	  Gotlands	  Energi	  AB.	  	  
Medelvindshastigheten	  på	  Näsudden	  är	  enligt	  den	  nationella	  vindkarteringen	  
cirka	  7,9	  m/s	  på	  80	  meters	  höjd	  och	  8,4	  m/s	  på	  100	  meters	  höjd[13].	  
	  
I	  Näsuddens	  vindkraftspark	  äger	  Vattenfall	  åtta	  vindkraftverk,	  de	  övriga	  
vindkraftverken	  har	  andra	  ägare	  och	  kommer	  därför	  inte	  att	  behandlas	  i	  arbetet.	  
När	  ”parken”	  nämns	  i	  rapporten	  under	  stycket	  Näsudden	  menas	  bara	  de	  åtta	  
vindkraftverk	  som	  Vattenfall	  äger.	  
	  
	  Tabell	  1:	  Vindkraftverken	  och	  turbinerna	  som	  Vattenfall	  äger	  på	  Näsudden.	  	  

Typ	  av	  turbin	   Installerad	  effekt	  (kW)	  
Kenersys	   2500	  
Vestas	  V47	   660	  
Vestas	  V47	   660	  
Vestas	  V47	   660	  
Vestas	  V66	   1500	  
Vestas	  V47	   660	  
Bonus	   600	  

Vestas	  V90	   3000	  
	  
Efter	  varje	  generator	  finns	  en	  transformator	  som	  transformerar	  upp	  spänningen	  
till	  10kV.	  Till	  varje	  vindkraftverk	  finns	  en	  nätstation	  som	  spänningen	  färdas	  till	  
efter	  att	  den	  transformerats	  upp.	  Efter	  nätstationen	  tar	  nätägarens	  ansvar	  över.	  	  
	  
Varje	  vindkraftverk	  är	  fristående	  och	  parken	  har	  ingen	  gemensam	  nätstation	  
eller	  kopplingsstation	  innan	  spänningen	  hamnar	  hos	  nätägaren.	  När	  
beräkningen	  för	  hur	  elproduktionen	  från	  vindkraftverken	  förändras	  med	  den	  
simulerade	  solstrålningen	  har	  de	  åtta	  vindkraftverken	  räknats	  ihop	  för	  att	  få	  en	  
gemensam	  total	  installerad	  effekt.	  Den	  totala	  installerade	  effekten	  används	  
sedan	  för	  att	  räkna	  ut	  elproduktionen	  från	  solcellerna.	  Om	  solcellerna	  skulle	  
anläggas	  till	  vindkraftverken	  skulle	  de	  installeras	  till	  varje	  vindkraftverks	  
nätstation	  och	  dess	  installerade	  effekt.	  Till	  exempel	  skulle	  solceller	  installeras	  
med	  maximal	  effekt	  2,5MW	  till	  turbinen	  Kenersys	  och	  dess	  nätstation	  med	  
maximala	  kapaciteten	  2,5MW.	  	  Fördelar	  med	  det	  är:	  

-‐ De	  behöver	  inte	  investera	  i	  en	  ny	  nätstation.	  	  
-‐ Vattenfall	  undviker	  att	  betala	  ytterligare	  en	  abonnemangsavgift	  till	  

nätägaren.	  	  
-‐ Den	  redan	  existerande	  kapaciteten	  kan	  utnyttjas	  effektivare.	  	  	  	  	  
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1.6	  Hjuleberg	  
Hjulebergs	  vindkraftspark	  innefattar	  12	  vindkraftverk,	  av	  modellen	  Siemens	  	  
DD-‐113,	  där	  varje	  turbin	  har	  en	  installerad	  effekt	  på	  3MW	  vilket	  motsvarar	  
36MW	  för	  hela	  parken.	  Alla	  verken	  är	  anslutna	  till	  en	  gemensam	  
kopplingsstation	  och	  elnätet	  inom	  vindkraftsparken	  har	  spänningen	  36kV.	  	  
Elanslutningen	  efter	  kopplingsstationen	  ägs	  av	  E.ON.	  	  
	  
	  
Området	  som	  vindkraftsparken	  är	  placerad	  i,	  har	  enligt	  den	  nationella	  
vindkarteringen	  som	  genomförts	  en	  medelvindhastighet	  på	  7	  m/s	  på	  en	  höjd	  av	  
minst	  72	  meter.	  
Hjuleberg	  har	  en	  komplicerad	  terräng	  att	  bygga	  vindkraftverk	  på	  då	  det	  är	  
många	  kullar	  och	  mycket	  skog[14].	  
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2	  Metod	  
Metoden	  i	  rapporten	  har	  varit	  litteraturstudier,	  tillämpning	  av	  modeller	  och	  
program.	  Litteraturstudierna	  har	  gett	  en	  grundläggande	  kunskap	  och	  förståelse	  
för	  hur	  arbetet	  kan	  genomföras.	  	  
För	  att	  simulera	  en	  solstrålning	  har	  STRÅNG-‐modellen	  och	  programmet	  PVGIS	  
använts.	  Genom	  att	  använda	  dem	  tillsammans	  kompletterades	  modellen	  med	  
programmet	  och	  därmed	  kunde	  ett	  så	  verkligt	  scenario	  som	  möjligt	  fås	  fram.	  
	  
Solcellerna	  i	  rapporten	  har	  i	  simuleringen	  installerats	  på	  markytan	  en	  redan	  
etablerad	  vindkraftspark.	  För	  att	  veta	  hur	  stor	  elproduktion	  solcellerna	  ska	  
kunna	  producera	  genomfördes	  en	  modellering	  där	  totala	  elproduktionen	  mellan	  
solcellerna	  och	  vindkraften	  undersöktes.	  Modelleringen	  visade	  hur	  
elenergikällorna	  samverkade	  i	  sin	  elproduktion	  och	  hur	  ofta	  den	  totalt	  
producerade	  effekten	  överskred	  transformatorns	  kapacitet.	  	  
	  

2.1	  Solstrålning	  
För	  att	  få	  fram	  ett	  värde	  på	  elproduktionen	  från	  solcellerna	  behövdes	  en	  
simulering	  genomföras.	  Den	  simulerade	  solstrålningen	  och	  dess	  effekt	  per	  
kvadratmeter	  har	  hämtats	  från	  STRÅNG	  [15],	  vilken	  är	  en	  modell	  som	  tagits	  fram	  
genom	  ett	  projekt	  av	  SMHI,	  SSM	  (Strålsäkerhetsmyndigheten)	  och	  
Naturvårdsverket.	  Modellen	  gjorde	  det	  möjligt	  att	  beräkna	  den	  yttäckande	  
strålningen.	  Beräkningar	  genomförs	  i	  ett	  rutnät	  över	  nordvästra	  Europa,	  
åskådliggörs	  i	  bild	  2.	  Varje	  ruta	  representerar	  11x11	  km.	  Mätningarna	  
genomförs	  varje	  timme.	  Varje	  mätning	  och	  beräkning	  baseras	  på	  vetskapen	  om	  
hur	  moln,	  vattenånga	  och	  ozonet	  geografiskt	  är	  fördelade.	  	  
Beräkningar	  genomförs	  en	  gång	  per	  dygn	  och	  beräknar	  då	  föregående	  dygn.	  Data	  
finns	  insamlade	  och	  beräknade	  från	  och	  med	  år	  1999.	  Via	  STRÅNG	  var	  det	  
möjligt	  att	  få	  beräknad	  data	  för	  många	  olika	  solstrålningar,	  i	  rapporten	  har	  den	  
globala	  instrålningen	  använts.	  Global	  instrålning	  är	  summan	  av	  den	  direkta,	  
diffusa	  och	  reflekterade	  strålningen[16].	  	  	  	  
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Bild	  2:	  Område	  som	  STRÅNG-‐modellen	  kan	  beräkna	  instrålningen	  över.	  De	  gula	  prickarna	  
visar	  positionen	  på	  mätstationerna	  som	  ingår	  i	  modellen	  [16].	  
	  
Eftersom	  värdena	  från	  STRÅNG	  blev	  beräknade	  på	  horisontell	  instrålning	  och	  
solcellen	  antogs	  ha	  en	  lutning	  på	  30	  grader	  från	  markytan,	  måste	  solstrålning	  
som	  träffade	  solcellen	  beräknas.	  En	  faktor	  för	  att	  räkna	  om	  solstrålningen	  
beräknades.	  	  
Denna	  faktor	  var	  även	  tvungen	  att	  ta	  hänsyn	  till	  hur	  solen	  ändrade	  sin	  position	  
på	  himlen	  för	  varje	  minut	  under	  året.	  För	  att	  förtydliga	  hur	  solen	  varierar	  sin	  
höjd	  över	  horisonten	  och	  vart	  den	  befinner	  sig	  för	  olika	  tidpunkter	  används	  
solbanediagram.	  	  
I	  solbanediagrammet,	  figur	  2,	  kan	  utläsas	  hur	  solen	  varierar	  sin	  position	  mellan	  
olika	  väderstreck	  beroende	  på	  klockslag	  och	  dag	  på	  året.	  Att	  solen	  varierar	  sin	  
position	  något	  mellan	  väderstrecken	  och	  att	  solstrålningen	  varierar	  under	  året	  
beror	  på	  jordaxelns	  lutning	  och	  årstid[17].	  	  
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Figur	  2:	  Solbanediagram	  för	  Göteborg.	  180	  grader	  representerar	  söder	  [17].	  
	  
	  

	  
Figur	  3.	  Solbanediagram	  för	  Göteborg	  [17].	  	  	  	   	   	   	  	  
	  
Figur	  2	  och	  3	  kompletterar	  varandra	  och	  kan	  tillsammans	  visa	  hur	  solen	  varierar	  
sin	  höjd	  över	  horisonten	  och	  åt	  vilket	  väderstreck	  solen	  är	  beroende	  på	  vilken	  tid	  
på	  dygnet	  och	  vilken	  dag	  på	  året	  det	  är.	  	  
	  
För	  att	  få	  fram	  en	  faktor	  som	  tar	  hänsyn	  till	  alla	  önskade	  vinklar	  på	  
solstrålningen	  har	  programmet	  PVGIS	  [18]	  använts.	  PVGIS	  räknade	  ut	  
solstrålningen	  på	  en	  önskad	  plats,	  med	  önskad	  lutning	  på	  solcell	  under	  en	  
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önskad	  månad.	  Dock	  tar	  inte	  PVGIS	  hänsyn	  till	  eventuell	  molnighet	  eller	  
beräknar	  solstrålning	  för	  varje	  dag	  under	  månaden.	  Programmet	  angav	  
medelvärdet	  för	  hela	  månaden	  och	  var	  därför	  inte	  bästa	  modellen	  för	  att	  ta	  fram	  
solstrålning.	  I	  rapporten	  användes	  den	  globala	  instrålningen	  från	  programmet.	  	  
30	  grader	  symboliserar	  lutningen	  på	  solcellen	  och	  0	  grader	  symboliserar	  den	  
horisontella	  lutningen[18].	  
	  

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟  𝑓ö𝑟  𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑜𝑐ℎ  𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 =   
𝑃𝑉𝐺𝐼𝑆  𝑓ö𝑟  30  °  (𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔)
𝑃𝑉𝐺𝐼𝑆  𝑓ö𝑟  0°  (𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔) 	  

	  

2.2	  Elproduktion	  från	  solceller	  
Eftersom	  programmet	  tar	  hänsyn	  till	  alla	  viktiga	  parametrar	  som	  inte	  STRÅNG	  
inkluderar,	  kompletterar	  PVGIS	  bra	  med	  STRÅNG-‐modellen	  för	  att	  få	  ut	  en	  
simulerad	  solstrålning	  för	  en	  önskad	  plats	  och	  tid.	  
För	  att	  räkna	  fram	  den	  simulerade	  elproduktionen	  från	  solcellerna	  användes	  
formeln	  
	  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑒𝑙 = 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑    𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡  ×  𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛	  
	  
Normerad	  produktion	  blir	  en	  procentuell	  kvot	  mellan	  produktion	  och	  installerad	  
effekt.	  I	  rapporten	  användes	  övergripande	  normerad	  produktion	  eftersom	  
modellerna	  redovisas	  i	  procent.	  	  
	  

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑃𝑅  ×  𝑆𝑇𝑅Å𝑁𝐺  ×  𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟	  
	  
PR	  står	  för	  ”Performance	  ratio”	  [19]	  som	  är	  en	  dimensionslös	  faktor	  som	  
användes	  för	  att	  uppskatta	  ett	  systems	  verkningsgrad	  och	  mäta	  anläggningars	  
prestanda.	  Kortfattat	  kan	  PR	  förklaras	  som	  ”produktion	  per	  teoretisk	  möjlig	  
produktion”.	  Värdet	  på	  PR	  är	  mellan	  0-‐100	  procent	  där	  normala	  värden	  ligger	  
mellan	  85	  -‐	  93	  procent	  oavsett	  vilken	  typ	  av	  installation	  eller	  lokalisering	  av	  
solmodul.	  100	  procent	  är	  omöjlig	  att	  uppnå	  då	  det	  alltid	  finns	  förluster	  i	  till	  
exempel	  kablar	  och	  växelriktaren.	  
	  

𝑃𝑅 =
(𝑘𝑊ℎ𝑘𝑊 )

(𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔   𝑘𝑊ℎ/𝑚^21000[𝑊/𝑚^2] )
	  

	  
	  
1000	  W/m2	  anger	  det	  värde	  som	  sätts	  under	  ett	  standardiserat	  test,	  STC	  
(standard	  test	  conditions).	  Testet	  utförs	  för	  att	  till	  exempel	  kunna	  mäta	  
solcellers	  effekt	  och	  för	  att	  kunna	  jämföra	  olika	  solceller[20].	  
kWh/kW	  representerar	  produktion	  genom	  installerad	  produktion,	  den	  
normerade	  effekten.	  I	  rapporten	  redovisas	  all	  produktion	  i	  timvärden.	  	  
Den	  globala	  solstrålningen	  som	  hämtades	  från	  STRÅNG	  anges	  i	  W/m2	  och	  är	  
timvärden.	  	  
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För	  att	  bestämma	  vilket	  PR	  värde	  som	  stämmer	  mest	  överens	  med	  ett	  verkligt	  
scenario	  genomfördes	  en	  simulering	  över	  solstrålningen	  över	  Tvååker	  i	  Varberg	  
där	  en	  redan	  befintlig	  solcellspark	  är	  etablerad.	  Genom	  det	  kunde	  ett	  verkligt	  
scenario	  med	  faktisk	  data	  beräknas	  fram	  och	  jämföras	  med	  en	  simulerad	  
solstrålning	  och	  elproduktion.	  I	  jämförelsen	  mellan	  det	  faktiska	  scenariot	  och	  
den	  simulerade	  granskades	  den	  maximala	  produktionen.	  
Eftersom	  PR	  värdet	  oftast	  ligger	  mellan	  85	  –	  93	  procent	  gjordes	  en	  jämförelse	  
mellan	  de	  två	  värden	  mot	  ett	  verkligt	  scenario.	  Som	  rapporten	  nämnde	  i	  
avgränsningar	  utreds	  inte	  PR	  grundligt	  och	  därför	  genomfördes	  endast	  
jämförelsen	  mellan	  85	  procent	  och	  93	  procent	  mot	  det	  verkliga	  scenariot.	  
Solcellsparken	  i	  Tvååker	  byggdes	  och	  blev	  klar	  sommaren	  2016.	  Data	  för	  
elproduktionen	  är	  därför	  mellan	  2016-‐07-‐05	  till	  2017-‐03-‐09	  för	  den	  faktiska	  
solcellsparken	  och	  simuleringen	  valdes	  att	  utföras	  för	  samma	  tidsperiod.	  	  	  
I	  figurerna	  nedan	  är	  y-‐axlarna	  i	  procent,	  ett	  symboliserar	  100	  procent	  av	  
installerad	  effekt.	  Den	  installerade	  effekten	  för	  solcellerna	  i	  Tvååker	  är	  2,7MW.	  
X-‐axlarna	  är	  angivna	  i	  timmar	  och	  representerar	  datumen	  2016-‐07-‐05	  till	  2017-‐
03-‐09.	  I	  modellerna	  är	  5615	  timmars	  normerad	  produktion	  angivet.	  Några	  
dagars	  data	  från	  den	  faktiska	  produktionen	  saknas	  som	  även	  exkluderades	  bort	  
från	  simuleringen.	  
Varje	  prick	  i	  figurerna	  nedan	  (figur	  4-‐6)	  symboliserar	  en	  normerad	  produktion	  
under	  en	  given	  timma.	  	  
	  
	  

	  
Figur	  4:	  Elproduktionen	  i	  Tvååker	  baserad	  på	  faktisk	  data	  2016-‐07-‐05	  till	  2017-‐03-‐09.	  	  
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Figur	  5:	  Elproduktionen	  i	  Tvååker	  baserad	  på	  simulering	  från	  STRÅNG-‐modellen.	  	  
PR	  =	  93	  procent.	  	  
	  

	  
Figur	  6:	  Elproduktionen	  i	  Tvååker	  baserad	  på	  simulering	  från	  STRÅNG-‐modellen.	  	  
PR	  =	  85	  procent.	  	  
	  
Figurerna	  4,	  5	  och	  6	  används	  för	  att	  jämföra	  hur	  simuleringen	  i	  figur	  5	  och	  6	  
återskapat	  det	  verkliga	  scenariot	  i	  figur	  4.	  För	  att	  bestämma	  vilket	  PR	  som	  
lämpar	  sig	  bäst	  undersöks	  den	  maximala	  produktionen.	  I	  figur	  4	  uppnås	  cirka	  92	  
procent	  av	  installerad	  effekt	  mellan	  timmarna	  0	  till	  1000.	  Figur	  5	  uppnår	  cirka	  
88	  procent	  av	  installerade	  effekten	  och	  figur	  6	  drygt	  80	  procent	  av	  den	  
installerade	  effekt	  under	  samma	  tidsintervall.	  	  
Om	  en	  jämförelse	  sker	  vid	  4000	  timmar	  så	  har	  det	  faktiska	  scenariot	  producerat	  
cirka	  23	  procent	  av	  den	  installerade	  effekten.	  Figur	  5	  simulerade	  en	  normerad	  
produktion	  på	  cirka	  25	  procent	  av	  den	  installerade	  effekten	  och	  figur	  6	  uppnår	  
drygt	  24	  procent	  av	  den	  installerade	  effekten.	  	  
Eftersom	  produktionen	  efterliknas	  det	  verkliga	  scenariot	  som	  bäst	  vid	  PR	  =	  93	  
procent	  kommer	  det	  värdet	  att	  användas	  i	  rapporten	  vid	  simulering	  av	  
solcellernas	  elproduktion.	  Val	  av	  PR	  =	  93	  procent	  och	  genomförd	  simulering	  har	  
också	  kontrollerats	  och	  bekräftats	  av	  Johan	  Paradis,	  verksam	  inom	  
solcellsbranschen[21].	  
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2.3	  Solceller	  och	  vindkraftverk	  
Rapporten	  har	  baserats	  på	  en	  undersökning	  som	  Fraunhofer	  ISE,	  Fraunhofer	  
Institute	  for	  Solar	  Energy	  Systems,	  genomförde	  2014[22].	  Där	  undersökte	  de	  hur	  
den	  installerade	  effekten	  förhåller	  sig	  mellan	  sol-‐	  och	  vindkraft.	  Det	  data	  
Fraunhofer	  använt	  i	  undersökningen	  är	  redan	  etablerade	  solcells-‐	  och	  
vindkraftsparker	  och	  är	  därmed	  faktisk	  data.	  Deras	  resultat	  var	  att	  den	  
”maximala	  summan	  av	  sol-‐	  och	  vindkraft	  är	  mindre	  än	  den	  installerade	  effekten	  
av	  sol-‐	  eller	  vindkraft”[22].	  Fraunhofer	  ISE	  kom	  fram	  till	  att	  förhållandet	  kan	  
sättas	  1:1,	  det	  vill	  säga	  att	  installerade	  effekten	  kan	  vara	  lika	  stor	  för	  vind-‐	  och	  
solkraften	  i	  elproduktionen.	  	  
	  
Figur	  7	  nedan	  visar	  hur	  den	  totala	  elproduktionen	  skulle	  se	  ut	  om	  solceller	  och	  
vindkraft	  samverkade	  i	  Tyskland	  år	  2014[22].	  De	  streckade	  linjerna	  visar	  
eventuella	  transformatordimensioner.	  Eftersom	  sol-‐	  och	  vindkraften	  inte	  är	  
kopplade	  till	  samma	  transformator	  finns	  ingen	  dimensionerande	  effekt.	  
Prickarna	  som	  är	  ovanför	  de	  streckade	  linjerna	  är	  elproduktion	  som	  blir	  
överproduktion.	  Den	  elproduktionen	  går	  inte	  att	  ta	  tillvara	  på	  då	  transformator	  
och	  elnät	  kan	  ta	  stor	  skada	  om	  det	  produceras	  över	  de	  satta	  dimensionerna.	  Ökas	  
transformatordimensionen	  så	  minskar	  överproduktionen.	  	  
	  

	  
Figur	  7:	  Resultat	  av	  Fraunhofer	  ISE	  där	  de	  visar	  att	  installerade	  effekten	  kan	  sättas	  lika	  för	  
sol-‐	  och	  vindkraft	  [22].	  
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För	  att	  se	  hur	  elproduktionen	  förändrades	  när	  solcellerna	  och	  vindkraftverken	  
samverkade	  sin	  produktion	  skapades	  ytterligare	  två	  modeller.	  Modellerna	  
skapades	  för	  att	  undersöka	  hur	  en	  simulerad	  modell	  såg	  ut	  i	  jämförelse	  med	  en	  
modell	  skapad	  på	  faktisk	  data.	  Därmed	  kunde	  modellen	  med	  faktisk	  data	  
säkerställa	  att	  den	  simulerade	  modellen	  avspeglade	  ett	  verkligt	  scenario.	  
Elproduktionen	  som	  är	  simulerad	  i	  figur	  9	  är	  solcellernas	  där	  solstrålningen	  är	  
simulerad	  i	  STRÅNG.	  Elproduktionen	  från	  vindkraftsparken	  är	  baserad	  på	  faktisk	  
data	  och	  från	  en	  vindkraftspark	  i	  Tvååker	  i	  samma	  område	  som	  solcellsparken	  i	  
Tvååker.	  	  
	  
Vindkraftsverken	  som	  data	  hämtats	  från	  i	  Tvååker	  har	  en	  installerad	  effekt	  på	  
2,02MW	  och	  delar	  inte	  nätstation	  med	  solcellsparken.	  Modellen	  skapad	  på	  
faktisk	  data	  från	  solcellerna	  och	  vindkraftsparken	  från	  Tvååker	  kan	  få	  ett	  
resultat	  som	  inte	  stämmer	  med	  ett	  verkligt	  scenario	  där	  solcellerna	  och	  
vindkraften	  delar	  nätstation.	  När	  rapporten	  skrivs	  finns	  ingen	  etablerad	  park	  där	  
solcellerna	  och	  vindkraftverken	  delar	  nätstation	  i	  Sverige.	  För	  att	  skapa	  en	  park	  
som	  kan	  agera	  mall	  i	  utformningen	  av	  en	  modell	  i	  denna	  rapport	  används	  
solcellsanläggningen	  och	  vindkraftsparken	  i	  Tvååker.	  De	  delar	  inte	  nätstation	  
men	  ligger	  geografiskt	  nära	  varandra	  och	  skillnaden	  på	  den	  installerade	  effekten	  
är	  680	  kW	  vilket	  är	  en	  acceptabel	  skillnad.	  
	  
I	  framtida	  modeller	  i	  rapporten	  kommer	  solcellsanläggningen	  och	  
vindkraftsparken	  vara	  kopplad	  till	  samma	  nätstation.	  Den	  installerade	  effekten	  
kommer	  också	  att	  ha	  samma	  värde	  för	  solcellerna	  och	  vindkraftsparken	  då	  
rapporten	  bygger	  på	  att	  förhållandet	  mellan	  sol-‐	  och	  vindkraftverken	  är	  1:1.	  
Genom	  att	  undersöka	  hur	  elproduktionen	  förändras	  om	  den	  maximala	  
kapaciteten	  av	  solceller	  etableras	  till	  gemensam	  nätstation	  med	  vindkraftverken	  
kan	  maximala	  utnyttjande	  av	  nätstationer	  fås.	  	  
Skulle	  det	  i	  ett	  verkligt	  fall	  inte	  vara	  möjligt	  eller	  inte	  önskas	  etablera	  en	  
solcellsanläggning	  med	  lika	  stor	  installerad	  effekt	  som	  vindkraftverken	  kommer	  
resultatet	  av	  solcellernas	  elproduktion	  endast	  att	  minska.	  Den	  totala	  
elproduktionen	  kommer	  minska	  i	  parken	  och	  även	  överproduktion	  kommer	  
minska.	  	  	  
	  	  
Enligt	  avgränsningar	  ska	  inte	  nätstationerna	  ändras	  i	  rapporten,	  vilket	  inte	  
behövs	  om	  samma	  installerade	  effekt	  sätts	  för	  solceller	  och	  vindkraftverk	  	  	  
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I	  figur	  8	  och	  9	  nedan	  visas	  den	  totala	  normerade	  produktionen	  för	  varje	  timma	  
under	  perioden	  2016-‐07-‐05	  till	  2017-‐03-‐09.	  Y-‐axeln	  symboliserar	  
vindkraftverkens	  produktion	  och	  x-‐axeln	  är	  solcellernas	  produktion.	  	  
Några	  dagar	  saknas	  då	  data	  inte	  fanns	  tillgänglig.	  	  På	  varje	  axel	  är	  100	  procent	  
den	  installerade	  effekten	  i	  transformatorstationerna.	  Denna	  är	  olika	  för	  
vindkraftverken	  (2,02MW)	  och	  solcellerna	  (2,7MW).	  
	  
	  
	  	  

	  
Figur	  8:	  Normerad	  produktionen	  ifall	  solcellerna	  och	  vindkraftverken	  samverkar	  i	  
Tvååker.	  Modellen	  är	  byggd	  enbart	  på	  faktisk	  data.	  
	  
Varje	  prick	  i	  figur	  8	  och	  9	  redovisar	  summan	  av	  den	  normerade	  produktionen	  
från	  solcellerna	  och	  vindkraftverken	  producerad	  under	  en	  given	  timma	  under	  
tidsintervallet	  2016-‐07-‐05	  till	  2017-‐03-‐09.	  1	  symboliserar	  100	  procent	  och	  är	  
den	  installerade	  effekten.	  	  	  
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Figur	  9:	  Normerad	  produktionen	  ifall	  solcellerna	  och	  vindkraftverken	  samverkar	  i	  
Tvååker.	  Modellen	  är	  byggd	  på	  simulerad	  solstrålning.	  	  
	  
I	  figur	  9	  ovan	  är	  solstrålningen	  simulerad	  av	  STRÅNG	  och	  solcellernas	  
elproduktion	  är	  därför	  simulerad.	  Modellerna	  jämförs	  och	  det	  konstateras	  att	  det	  
är	  möjligt	  att	  simulera	  solstrålningen	  med	  hjälp	  av	  STRÅNG	  tillsammans	  med	  
PVGIS.	  Solstrålningen	  kan	  sedan	  användas	  till	  att	  beräkna	  elproduktionen	  från	  
solcellerna	  och	  samverka	  denna	  med	  vindkraftverkens	  elproduktion.	  	  
Modellen	  kommer	  vara	  till	  grund	  i	  arbetet.	  	  
	  
Den	  röda	  linjen	  symboliserar	  transformatorns	  dimension.	  Prickarna	  ovanför	  
linjen	  representerar	  överproducerad	  effekt,	  effekt	  som	  överskrider	  
transformatorns	  kapacitet.	  I	  rapporten	  nämns	  överproduktion	  vilket	  menas	  med	  
den	  överproducerade	  effekten.	  
Den	  överproducerade	  effekten	  räknas	  fram	  genom	  	  	  
	  
𝐸𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 + 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑣𝑖𝑛𝑑𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑣𝑒𝑟𝑘 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛	  

	  

Ö𝑣𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  [%] =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 	  
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För	  att	  överproduktion	  ska	  uppstå	  krävs	  att	  den	  totala	  elproduktionen	  har	  ett	  
större	  värde	  i	  jämförelse	  med	  den	  installerade	  effekten.	  	  	  

	  
	  
För	  modellen	  byggd	  på	  faktisk	  data	  är	  överproduktionen	  cirka	  5,40	  procent	  av	  
total	  elproduktion.	  
För	  modellen	  byggd	  på	  simulerad	  solstrålning	  är	  överproduktionen	  cirka	  5,81	  
procent	  av	  total	  elproduktion.	  	  
	  
När	  det	  produceras	  för	  mycket	  el	  är	  det	  solceller	  som	  stängs	  för	  att	  slitage	  av	  
nätet,	  transformatorer	  och	  straffavgifter	  från	  nätägaren	  ska	  undvikas.	  Utav	  
vindkraftverk	  och	  solceller	  är	  det	  solcellerna	  som	  slits	  minst	  vid	  snabba	  och	  
korta	  avstängningar.	  Solceller	  kan	  också	  effektivast	  stängas	  av	  och	  sättas	  på	  
under	  kortare	  perioder.	  	  	  
	  

2.4	  Teori	  
I	  litteraturstudien	  som	  varit	  en	  stor	  del	  av	  arbetet	  hittades	  resultat	  som	  var	  
relevant	  för	  denna	  rapport.	  I	  en	  vetenskaplig	  artikel	  från	  Storbritannien	  
undersöks	  hur	  vind	  och	  sol	  korrelerar	  med	  varandra.	  Resultatet	  i	  artikeln	  
redovisar	  att	  det	  råder	  en	  lätt	  negativ	  korrelation	  mellan	  sol	  och	  vind.	  Det	  
betyder	  att	  när	  solen	  skiner	  blåser	  oftast	  inte	  vinden	  och	  tvärtom[23].	  Resultatet	  
från	  rapporten	  kan	  användas	  till	  att	  påvisa	  att	  det	  kan	  vara	  lämpligt	  att	  samverka	  
elproduktion	  mellan	  solceller	  och	  vindkraftverk.	  	  	  	  
	  
Transformatorer	  används	  till	  att	  minska	  överföringsförlusterna.	  Spänningen	  som	  
produceras	  från	  energikällan	  transformeras	  upp	  till	  önskad	  nivå.	  Innan	  bostad	  
eller	  industri	  transformeras	  sedan	  spänningen	  ned	  till	  lämplig	  nivå[24].	  	  
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2.5	  Vindkraftverk	  
Bild	  3	  visar	  hur	  vindens	  rörelseenergi	  får	  verkets	  rotorblad	  att	  rotera	  och	  
generatorn	  producerar	  elektrisk	  energi.	  Likströmmen	  som	  produceras	  hamnar	  
sedan	  hos	  transformatorn	  som	  höjer	  spänningen	  till	  önskad	  nivå.	  Denna	  kan	  
variera	  mellan	  vindkraftsparker.	  Efter	  transformatorn	  kommer	  nätstationen	  som	  
sedan	  skickar	  vidare	  den	  elektriska	  energin	  till	  nätägaren	  och	  elnäten.	  	  	  
	  
	  

	  
Bild	  3:	  En	  förenklad	  bild	  på	  hur	  ett	  vindkraftverk	  fungerar.	  
	  
Ett	  vindkraftverk	  har	  en	  installerad	  effekt.	  Skulle	  verket	  vara	  i	  maximal	  drift	  och	  
producera	  maximal	  effekt	  kommer	  den	  upp	  i	  sin	  installerade	  effekt.	  Till	  exempel:	  
om	  ett	  vindkraftverk	  har	  en	  installerad	  effekt	  på	  2MW	  producerar	  den	  2MW	  vid	  
full	  effekt	  per	  tidsenhet.	  Vid	  cirka	  12	  m/s	  producerar	  vindkraftverket	  maximal	  
effekt.	  Vid	  vindhastigheter	  över	  25	  m/s	  stängs	  verket	  av	  för	  att	  förhindra	  slitage.	  
Skulle	  det	  blåsa	  8-‐12	  m/s	  under	  ett	  dygn	  skulle	  verket	  producera	  48MWh	  i	  
elenergi	  och	  skulle	  teoretiskt	  kunna	  producera	  17	  520MWh	  under	  ett	  år.	  	  
I	  verkligheten	  blåser	  det	  inte	  alltid	  8	  m/s.	  Dessutom	  genomförs	  underhåll	  och	  
service	  på	  verken.	  De	  faktorerna	  gör	  att	  elproduktionen	  minskar.	  Vid	  ett	  
antagande	  att	  verken	  producerar	  25	  procent	  av	  totala	  kapaciteten	  blir	  
elproduktionen	  4	  380MWh.	  Det	  motsvarar	  elbehovet	  hos	  cirka	  800	  
familjehushåll,	  med	  antagandet	  att	  elbehovet	  per	  hushåll	  är	  5	  500kWh/år[14].	  
	  
Då	  det	  inte	  alltid	  blåser	  och	  vinden	  inte	  går	  att	  bestämma	  över	  krävs	  en	  
reglerkraft	  som	  kan	  producera	  el	  istället.	  För	  tillfället	  är	  främst	  vattenkraft	  en	  
reglerkraft	  till	  vindkraften[14].	  
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2.6	  Solceller	  
När	  solens	  strålar	  träffar	  solcellen	  uppstår	  en	  elektrisk	  spänning	  mellan	  
solcellens	  fram-‐	  och	  baksida.	  När	  solcellerna	  sedan	  kopplas	  till	  en	  ledning	  fås	  ut	  
likström.	  Det	  är	  viktigt	  att	  ledningen	  kopplas	  mellan	  fram-‐	  och	  baksidan	  på	  
solcellen.	  Genom	  en	  växelriktare	  skapas	  växelström	  som	  sedan	  transformeras	  
upp	  till	  önskad	  spänningsnivå.	  Önskad	  spänningsnivå	  kan	  variera	  beroende	  på	  
ändamål	  och	  position.	  Eftersom	  rapporten	  inriktar	  sig	  på	  att	  etablera	  solceller	  till	  
en	  befintlig	  vindkraftspark	  så	  anpassas	  solcellernas	  transformatordimension	  
efter	  vindkraftsparkens.	  	  
Standardmoduler	  på	  solceller	  har	  en	  effekt	  på	  270	  W	  och	  är	  1x1,6	  m	  stora.	  
	  

	  
Bild	  4:	  En	  förenklad	  bild	  på	  hur	  en	  solcellspark	  fungerar.	  	  	  
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3	  Resultat	  
När	  modellen	  utformats	  och	  kontrollerats	  mot	  ett	  verkligt	  scenario	  tillämpas	  den	  
för	  valda	  parker	  i	  rapporten.	  

3.1	  Näsudden	  

	  
Figur	  10:	  Normerad	  produktionen	  från	  Näsuddens	  vindkraftspark.	  	  
	  
Figur	  10	  visar	  insamlad	  data	  från	  Vattenfalls	  databas	  och	  är	  ett	  verkligt	  scenario	  
över	  den	  normerade	  produktionen	  från	  vindkraftverken	  i	  Näsudden	  under	  2016.	  
Y-‐axeln	  symboliserar	  procent,	  där	  1	  är	  lika	  med	  100	  procent	  av	  den	  installerade	  
effekten	  som	  är	  10,24MW.	  Varje	  prick	  i	  figuren	  symboliserar	  en	  producerad	  
effekt	  under	  en	  timma	  under	  året.	  	  
	  
	  

	  
Figur	  11:	  Den	  simulerade	  normerade	  produktionen	  från	  solcellerna.	  	  
	  
Figur	  11	  visar	  den	  simulerade	  normerade	  produktionen	  från	  solcellerna	  på	  
Näsudden	  för	  år	  2016.	  Solstrålning	  är	  simulerad	  med	  hjälp	  av	  STRÅNG-‐modellen	  
och	  programmet	  PVGIS.	  	  
Y-‐axeln	  symboliserar	  procent,	  där	  1	  är	  lika	  med	  100	  procent	  av	  den	  teoretiska	  
installerade	  effekten	  som	  är	  10,24MW.	  Varje	  prick	  i	  figuren	  symboliserar	  en	  
producerad	  effekt	  under	  en	  timma	  under	  året.	  	  
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Resultatet	  av	  den	  totala	  normerade	  produktionen	  och	  en	  samverkad	  
elproduktion	  blev:	  	  	  	  

	  
Figur	  12:	  Total	  normerad	  produktion	  för	  solceller	  och	  vindkraft	  på	  Näsudden.	  	  
	  
Figur	  12	  visar	  hur	  den	  normerade	  produktionen	  skulle	  se	  ut	  om	  solcellerna	  och	  
vindkraftverken	  samverkade	  sin	  elproduktion	  på	  Näsudden.	  Axlarna	  är	  
dimensionerade	  efter	  procentuell	  elproduktion.	  1	  symboliserar	  100	  procent	  och	  
är	  den	  installerade	  effekten.	  Eftersom	  rapporten	  bygger	  på	  att	  förhållandet	  
mellan	  sol-‐	  och	  vindkraft	  kan	  sättas	  1:1	  är	  den	  installerade	  effekten	  10,24MW	  för	  
solcellerna	  och	  vindkraftsparken,	  respektive.	  	  
	  
Den	  totala	  elproduktionen	  för	  år	  2016:	  

	  
Figur	  13:	  Total	  elproduktion	  mellan	  solceller	  och	  vindkraftverk	  på	  Näsudden.	  
	  
Som	  tidigare	  redovisats	  under	  metoden	  kan	  elproduktionen	  beräknas	  genom	  att	  
multiplicera	  den	  normerade	  produktionen	  med	  den	  installerade	  effekten.	  	  
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𝐸𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡  ×  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡	  

	  
Figur	  13	  visar	  hur	  solcellernas	  och	  vindkraftverkens	  elproduktion	  skulle	  
resulteras	  vid	  samverkan.	  Genom	  figuren	  är	  det	  dock	  inte	  möjligt	  att	  se	  när	  det	  
produceras	  mer	  effekt	  än	  den	  dimensionerande	  kapaciteten	  är	  satt	  till.	  	  	  
	  
En	  anledning	  till	  att	  det	  inte	  skulle	  lämpa	  sig	  att	  etablera	  en	  solcellsanläggning	  
och	  samverka	  elproduktionen	  med	  en	  vindkraftspark	  är	  risken	  för	  
överproduktion.	  När	  det	  produceras	  för	  mycket	  effekt	  skadar	  den	  
överproducerade	  effekten	  bland	  annat	  transformatorstationer,	  kablar	  och	  
omkringliggande	  nät	  och	  måste	  därför	  undvikas.	  Överproduktion	  uppnås	  när	  
den	  totala	  elproduktionen	  från	  solcellerna	  och	  vindkraftverken	  är	  större	  än	  den	  
installerade	  effekten.	  I	  figur	  14	  visas	  hur	  överproduktionen	  är	  fördelad	  över	  
årets	  månader.	  	  Medelvärdet	  är	  4,22	  procent	  som	  är	  för	  hela	  året.	  	  
	  	  
	  

	  
Figur	  14:	  Procent	  av	  de	  timmar	  som	  är	  överproduktion.	  
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3.2	  Hjuleberg	  	  
	  

	  
Figur	  15:	  Normerad	  produktionen	  från	  Hjulebergs	  vindkraftspark.	  
	  
Figur	  15	  visar	  insamlad	  från	  Vattenfalls	  databas	  och	  är	  ett	  verkligt	  scenario	  över	  
den	  normerade	  produktionen	  från	  vindkraftverken	  i	  Hjuleberg.	  Y-‐axeln	  
symboliserar	  procent.	  1	  är	  lika	  med	  100	  procent	  av	  den	  installerade	  effekten	  
som	  är	  36MW.	  Varje	  prick	  i	  figuren	  symboliserar	  en	  producerad	  effekt	  under	  en	  
timma	  under	  året.	  	  
	  
	  

	  
Figur	  16:	  Den	  simulerade	  normerade	  produktionen	  från	  solcellerna.	  
	  
Figur	  16	  visar	  simulerad	  normerade	  produktionen	  från	  solcellerna	  ifall	  de	  
etablerats	  på	  Näsudden.	  Solstrålning	  är	  simulerad	  med	  hjälp	  av	  STRÅNG-‐
modellen	  och	  programmet	  PVGIS.	  	  
Y-‐axeln	  symboliserar	  procent.	  1	  är	  lika	  med	  100	  procent	  av	  den	  teoretiska	  
installerade	  effekten	  som	  är	  36MW.	  Varje	  prick	  i	  figuren	  symboliserar	  en	  
producerad	  effekt	  under	  en	  timma	  under	  året.	  	  
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Resultatet	  av	  den	  totala	  normerade	  produktionen	  och	  en	  samverkad	  
elproduktion	  blev:	  

	  
Figur	  17:	  Total	  normerad	  produktion	  för	  solceller	  och	  vindkraft	  på	  Hjuleberg.	  
	  
Figur	  17	  visar	  hur	  den	  normerade	  produktionen	  skulle	  se	  ut	  om	  solcellerna	  och	  
vindkraftverken	  samverkade	  sin	  elproduktion	  på	  Hjuleberg.	  Axlarna	  är	  
dimensionerade	  efter	  procentuell	  elproduktion.	  1	  symboliserar	  100	  procent	  och	  
är	  den	  installerade	  effekten.	  Eftersom	  rapporten	  bygger	  på	  att	  förhållandet	  
mellan	  sol-‐	  och	  vindkraft	  kan	  sättas	  1:1	  är	  den	  installerade	  effekten	  36MW	  för	  
solcellerna	  och	  vindkraftsparken,	  respektive.	  
	  
Figur	  18	  visar	  hur	  solcellernas	  och	  vindkraftverkens	  elproduktion	  skulle	  
resulteras	  vid	  samverkan.	  
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Den	  totala	  elproduktionen	  för	  år	  2016:	  	  

	  
Figur	  18:	  Total	  elproduktion	  mellan	  solceller	  och	  vindkraftverk	  på	  Hjuleberg.	  
	  
I	  figur	  19	  visas	  hur	  överproduktionen	  är	  fördelad	  över	  årets	  månader.	  	  
Medelvärdet	  är	  2,45	  procent	  som	  är	  för	  hela	  året.	  	  
	  

	  
Figur	  19:	  Procent	  av	  de	  timmar	  som	  får	  överproduktion.	  
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4	  Diskussion	  
Hjuleberg	  har	  en	  svår	  terräng	  med	  mycket	  skog	  och	  många	  kullar.	  Det	  har	  man	  i	  
hänsyn	  till	  vid	  etableringen	  av	  vindkraftsparken	  men	  inte	  vid	  etablering	  av	  en	  
solcellsanläggning.	  Eftersom	  marken	  runt	  omkring	  verken	  täcks	  av	  skog	  och	  
markägaren	  använder	  det	  till	  skogsbruk	  blir	  arrendekostnaderna	  för	  marken	  
höga.	  Ytterligare	  en	  aspekt	  att	  ta	  hänsyn	  till	  är	  att	  kullar	  och	  skog	  kan	  öka	  
skuggning	  på	  solcellerna	  och	  minska	  elproduktionen.	  	  
	  
Näsuddens	  mark	  domineras	  av	  betesmarker	  och	  strandängar.	  Skulle	  en	  
solcellsanläggning	  etableras	  kan	  marken	  fortfarande	  användas	  som	  betesmark.	  
Till	  exempel	  betar	  får	  runt	  solcellsparken	  i	  Tvååker,	  som	  hade	  kunnat	  vara	  ett	  
alternativ	  för	  Näsudden	  och	  därmed	  även	  minska	  arrendekostnaderna.	  
En	  annan	  skillnad	  från	  Hjuleberg	  är	  det	  inte	  finns	  några	  kullar	  som	  kan	  skugga	  
och	  därmed	  minska	  elproduktionen	  från	  solcellerna.	  	  
	  
Rent	  tekniskt	  i	  etablering	  av	  en	  solcellsanläggning	  skiljer	  sig	  de	  två	  parkerna	  åt.	  
Näsudden	  har	  ett	  lokalt	  elnät	  med	  en	  spänningsnivå	  på	  10kV	  och	  åtta	  fristående	  
vindkraftverk	  i	  parken.	  Vi	  etablering	  av	  solceller	  där	  skulle	  solcellsanläggningen	  
delas	  upp	  efter	  vindkraftverkens	  installerade	  effekt,	  till	  exempel	  2,5MW	  
installerad	  effekt	  solceller	  till	  turbinen	  Kenersys	  som	  har	  samma	  installerade	  
effekt.	  Till	  Näsudden	  behöver	  solcellerna	  en	  transformator	  som	  får	  upp	  
spänningsnivån	  till	  10kV.	  	  
	  
I	  Hjuleberg	  ser	  det	  annorlunda	  ut.	  Eftersom	  alla	  vindkraftverk	  är	  kopplade	  till	  en	  
kopplingsstation	  innan	  strömmen	  levereras	  till	  nätägaren.	  Kopplingsstationen	  
och	  transformatorer	  är	  dimensionerade	  för	  36MW,	  vilket	  ger	  kapacitet	  och	  
möjlighet	  att	  installera	  36MW	  installerad	  effekt	  hos	  solcellerna	  direkt	  till	  
kopplingsstationen.	  På	  Hjuleberg	  är	  även	  spänningsnivån	  36kV,	  något	  som	  
solcellernas	  transformator	  behöver	  dimensioneras	  efter.	  	  
	  
Om	  Tvååkers	  solcellspark	  används	  som	  referens	  för	  att	  räkna	  fram	  ungefär	  hur	  
stor	  area	  som	  krävs	  per	  installerad	  effekt	  kan	  en	  sådan	  jämförelse	  användas	  
mellan	  platserna.	  	  
Tvååkers	  solcellspark	  har	  en	  installerad	  effekt	  på	  2,7MW	  och	  kräver	  en	  markyta	  
på	  cirka	  sex	  hektar.	  Kvoten	  mellan	  data	  blir	  2,22	  ha/MW.	  Solcellerna	  skulle	  
därmed	  kräva	  cirka:	  

	  

𝑁ä𝑠𝑢𝑑𝑑𝑒𝑛: 2,22  
ℎ𝑎
𝑀𝑊 ×  10,24   𝑀𝑊 =   22,76  ℎ𝑎	  

	  

𝐻𝑗𝑢𝑙𝑒𝑏𝑒𝑟𝑔:  2,22  
ℎ𝑎
𝑀𝑊 ×  36   𝑀𝑊 = 80  ℎ𝑎	  

	  
	  
Enligt	  resultaten	  i	  rapporten	  visar	  det	  att	  både	  Näsudden	  och	  Hjuleberg	  kan	  
lämpa	  sig	  för	  att	  etablera	  en	  solcellsanläggning	  till	  den	  redan	  befintliga	  
vindkraftsparken.	  	  
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Överproduktionen	  är	  något	  mindre	  på	  Hjuleberg	  jämfört	  med	  Näsudden.	  Det	  
beror	  på	  mindre	  solstrålning	  i	  Falkenberg	  kommun	  och	  att	  Hjulebergs	  
vindkraftspark	  inte	  uppnår	  lika	  hög	  normerad	  produktion	  som	  Näsudden.	  	  
Skillnaderna	  i	  överproduktion	  mellan	  parkerna	  är	  relativt	  låg	  samt	  att	  siffrorna	  
om	  elproduktionen	  från	  solcellerna	  är	  osäkra	  och	  kan	  ge	  felaktig	  
överproducerad	  effekt.	  	  
	  
Enligt	  resultaten	  i	  rapporten	  kan	  även	  utläsas	  att	  Näsuddens	  normerade	  effekt	  
från	  solcellerna	  uppnår	  cirka	  98	  procent	  och	  har	  många	  timmars	  produktion	  på	  
95	  procent	  av	  den	  installerade	  effekten	  (figur	  11).	  
Hjulebergs	  normerade	  produktion	  från	  solcellerna	  uppnår	  cirka	  91	  procent	  
maximalt	  och	  har	  några	  timmars	  produktion	  vid	  90	  procent	  av	  den	  installerade	  
effekten	  (figur	  16).	  
	  
I	  rapporten	  har	  inte	  solcellerna	  egen	  skuggning	  inom	  parken	  beaktats.	  I	  valet	  att	  
sätta	  solcellernas	  lutning	  till	  30	  grader	  ska	  skuggningen	  vara	  minimal	  inom	  
parken.	  Men	  att	  undvika	  all	  skuggning	  i	  parken	  är	  svårt	  trots	  att	  solcellerna	  ställs	  
med	  ett	  avstånd	  så	  att	  skuggningen	  minimeras.	  Dock	  har	  det	  inte	  beaktats	  i	  
rapporten	  och	  kan	  därmed	  ge	  felaktigt	  resultat	  i	  solcellernas	  elproduktion	  i	  
jämförelse	  med	  ett	  verkligt	  scenario.	  	  
	  
Vindkraftverkens	  skuggning	  på	  solcellerna	  har	  inte	  heller	  beaktats	  i	  rapporten.	  	  
En	  viss	  minskning	  i	  solcellerna	  elproduktion	  kommer	  ske	  genom	  skuggningen	  
och	  kommer	  skilja	  sig	  från	  ett	  verkligt	  scenario.	  En	  lösning	  på	  det	  problemet	  är	  
att	  placera	  solcellerna	  en	  bit	  från	  vindkraftverket	  för	  att	  minimera	  
vindkraftverkets	  skuggning	  på	  solcellerna.	  All	  skuggning	  är	  dock	  svår	  att	  
undvika.	  	  	  
	  
Till	  modellerna	  har	  programmet	  PVGIS	  använts.	  Som	  rapporten	  tidigare	  tagit	  
upp	  är	  en	  brist	  i	  PVGIS	  att	  ett	  medelvärde	  fås	  för	  varje	  månad	  och	  inget	  värde	  för	  
varje	  timma	  under	  ett	  år.	  Solstrålningen	  kan	  därför	  bli	  något	  felaktigt	  korrigerad	  
av	  den	  faktor	  som	  skapas	  med	  hjälp	  av	  PVGIS.	  	  
PVGIS	  tar	  inte	  heller	  med	  molnighet	  i	  sina	  uträkningar	  men	  det	  kompletteras	  av	  
STRÅNG-‐modellen.	  	  
	  
En	  aspekt	  till	  att	  modellerna	  kan	  ge	  felaktigt	  resultat	  är	  att	  solcellernas	  
elproduktion	  påverkas	  av	  utomhustemperaturen.	  I	  modellerna	  i	  rapporten	  tas	  
inte	  hänsyn	  till	  utomhustemperaturen,	  men	  i	  figurerna	  nedan	  kan	  det	  
åskådliggöras	  att	  det	  har	  betydelse	  på	  elproduktionen.	  	  	  
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Figur	  16:	  Elproduktionen	  i	  Tvååker.	  Modellen	  är	  byggd	  på	  faktisk	  data.	  
	  

	  
Figur	  17:	  Simulerad	  elproduktion	  med	  hjälp	  av	  STRÅNG	  modellen	  i	  Tvååker.	  
Utomhustemperaturen	  är	  inkluderad	  i	  modellen.	  	  
	  
Det	  bevisar	  att	  utomhustemperaturen	  är	  avgörande	  i	  elproduktionen	  i	  
solcellerna.	  Om	  en	  jämförelse	  sker	  mellan	  figur	  4	  (även	  figur	  16)	  med	  5	  kan	  det	  
till	  exempel	  visas	  att	  elproduktionen	  är	  mindre	  på	  våren	  i	  den	  simulerade	  
modellen	  i	  jämförelse	  med	  den	  faktiska.	  Det	  beror	  på	  utomhustemperaturen	  och	  
kan	  visas	  i	  figur	  17	  ovan	  där	  modellen	  har	  inkluderat	  utomhustemperaturen	  för	  
Tvååker.	  Genom	  figurerna	  ser	  vi	  att	  modellerna	  inte	  är	  felfria	  och	  elproduktionen	  
från	  solcellerna	  kan	  komma	  att	  avvika	  från	  resultaten	  i	  denna	  rapport.	  	  
	  
En	  annan	  viktigt	  parameter	  till	  att	  modellerna	  ger	  osäkra	  resultat	  om	  hur	  den	  
simulerade	  elproduktionen	  kommer	  se	  ut	  är	  STRÅNG-‐modellen.	  STRÅNG	  och	  
den	  insamlade	  data	  är	  baserad	  på	  6	  mätstationer	  i	  Sverige.	  Eftersom	  mätningar	  
av	  solstrålningen	  inte	  gjorts	  på	  exakta	  platsen	  är	  inte	  data	  exakt	  och	  kan	  därför	  
ge	  osäkert	  resultat.	  	  
	  
I	  överproduktionsdiagrammen	  så	  hittades	  inga	  uppenbara	  samband,	  till	  exempel	  
som	  att	  det	  oftast	  skulle	  uppstå	  en	  viss	  månad	  eller	  under	  en	  årstid,	  se	  figur	  14	  
och	  19.	  Författaren	  tycker	  att	  de	  visar	  att	  risken	  finns	  för	  överproduktion	  men	  
tror	  att	  den	  är	  relativt	  liten	  i	  jämförelse	  med	  den	  totala	  elproduktionen.	  Eftersom	  
resultaten	  om	  solcellernas	  elproduktion	  i	  rapporten	  förväntas	  minska	  i	  det	  
verkliga	  scenariot	  kan	  även	  den	  överproducerade	  effekten	  förväntas	  minskas.	  	  
	  
Figur	  18	  visar	  totala	  elproduktionen	  från	  sol-‐	  och	  vindkraften	  och	  visar	  hur	  de	  
kompletterar	  varandra	  i	  den	  tyska	  elproduktionen.	  Bilden	  åskådliggör	  att	  när	  
vindkraftens	  elproduktion	  minskar,	  ökar	  den	  från	  solkraften.	  Enligt	  figuren	  hålls	  
elproduktionen	  relativt	  jämn	  och	  stabil	  mellan	  energikällorna.	  	  
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Figur	  18:	  Vind-‐	  och	  solkraftens	  elproduktion	  i	  Tyskland	  år	  2014	  [22]	  
	  
Resultatet	  i	  rapporten	  kan	  ses	  som	  en	  möjlighet	  att	  nå	  samhällets	  krav	  på	  en	  
hållbar	  elproduktion	  från	  förnyelsebara	  energikällor	  i	  framtiden.	  Ett	  problem	  
med	  vindkraft	  är	  att	  vi	  inte	  kan	  styra	  produktionen	  eftersom	  vinden	  är	  en	  
okontrollerbar	  energikälla.	  Men	  genom	  att	  samverka	  elproduktionen	  med	  en	  
solcellsanläggning	  kan	  produktionen	  bli	  jämnare	  och	  mer	  pålitlig.	  För	  att	  minska	  
vår	  förbränning	  av	  fossila	  bränslen	  är	  förnyelsebara	  energikällor	  ett	  svar.	  Och	  
för	  att	  möta	  samhällets	  energibehov	  producerad	  på	  förnyelsebara	  energikällor	  
är	  sol-‐	  och	  vindkraft	  en	  lösning.	  	  
	  
Resultaten	  i	  rapporten	  åskådliggör	  även	  att	  det	  kan	  vara	  lämpligt	  att	  etablera	  en	  
solcellsanläggning	  till	  en	  vindkraftspark.	  Med	  2,4	  -‐	  4,5	  procent	  överproduktion	  
av	  total	  produktion	  visas	  att	  lite	  effekt	  finns	  att	  förlora	  men	  mycket	  kapacitet	  att	  
ta	  till	  vara	  på	  och	  producera	  effekt	  genom.	  	  	  	  	  

5	  Slutsats	  
Genom	  resultaten	  i	  rapporten	  kan	  en	  slutsats	  deduceras:	  elproduktion	  mellan	  
solceller	  och	  vindkraftverk	  kan	  vara	  en	  lämplig	  framtida	  lösning.	  Genom	  att	  
samverka	  elproduktionen	  tas	  installerad	  kapacitet	  tillvara	  på	  och	  stabiliserar	  
produktionen	  mellan	  elenergikällorna	  över	  året.	  	  
	  
Den	  vindkraftspark	  som	  lämpar	  sig	  bäst	  att	  etablera	  en	  solcellsanläggning	  enligt	  
denna	  undersökning	  är	  Näsudden.	  
Skillnaden	  mellan	  procentuella	  överproduktionen	  hos	  parkerna	  var	  relativt	  liten	  
men	  skillnaderna	  i	  markförhållandet	  mellan	  parkerna	  är	  stora.	  	  
Hjulebergs	  terräng	  består	  av	  många	  kullar	  och	  mycket	  skog.	  Etablering	  av	  
solceller	  kan	  därför	  bli	  komplicerat	  och	  minska	  solcellernas	  elproduktion.	  
Arrendekostnaderna	  är	  även	  höga	  då	  marken	  för	  tillfället	  används	  till	  skogsbruk.	  
Näsuddens	  terräng	  består	  av	  betesmark	  och	  strandängar.	  Vid	  etablering	  av	  
solceller	  kan	  marken	  fortfarande	  användas	  till	  betesmark	  för	  exempelvis	  får.	  
Genom	  det	  minskar	  arrendekostnaderna.	  	  	   	  
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