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Abstract 
 
This degree thesis investigates the possibilities of producing food inside a container at 

Svalbard, using renewable energy and energy storage.  

The company Futufarm AB together with Horticoop from the Netherlands, is in cooperation 

with the american company Freight Farms. Their product is the Leafy Green Machine, a 

reused 40 feet container which is used for growing plants with the need of electricity and 

water.  

During the autumn of 2017, Futufarm requested help from energy engineer students who 

were interested in finding a solution for them to go off-grid with their product. The idea was 

to be able to place the container at remote places without the need of being connected to the 

grid. We chose Svalbard, where it is cold and the sun is shining 24 hours a day at 

summertime. In the winter the opposite occurs and the sun is absent from the sky. 

The work is divided into theoretical studies and results based on different calculations. Such 

as economical evaluations (LCOE), and simulations using the computer programs Matlab and 

PVsyst. We have investigated if solar power and wind power is suitable as energy sources. 

Options for storage were batteries, grid and hydrogen storage. Different cases with 

Photovoltaics- and wind power plants, with batteries or grid, were compared against each 

other. It is not possible to use the grid as storage. This resulted in different sizing of our 

cases, with no excess energy production. 

The result showed that a 5 kWp photvoltaic plant with dual axis tracking system, was the 

most profitable. The Pay off would be 14 years and the total profit 63 453 SEK.  

If it will become possible in the future to use the grid at Svalbard as storage, it will open up 

opportunites for bigger systems. This will lead to higher profit than with smaller ones. Our 

results show that it is now most profitable with solar power.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 

Detta examensarbete undersöker möjligheterna till odling i container på Svalbard med 

förnybar energi och energilagring.  

Futufarm AB ingår tillsammans med Horticoop från Nederländerna i ett samarbete med det 

amerikanska företaget Freight Farms. Deras produkt består av en odlingscontainer, Leafy 

Green Machine, en återanvänd 40 fot-container som odlar grödor med hjälp av elektricitet 

och vatten.   

Under hösten 2017 efterfrågade Futufarm AB energiingenjörsstudenter som var intresserade 

av att hitta en lösning på en modul som skulle stå för både tillförsel och lagring av energi. 

Tanken var att containern skulle bli helt självförsörjande, off-grid, och därmed kunna 

placeras på avlägsna platser oberoende av tillgång till nätanslutning. Vi valde Svalbard, där 

det är kallt och solen lyser 24 timmar om dygnet på sommaren. På vintern är det tvärtom, då 

är solen helt frånvarande från himmelen. 

Arbetet består av både teoretiska studier och resultat baserade på överslagsräkning, 

ekonomiska analyser (LCOE), och simuleringar i datorprogrammen Matlab och PVsyst. Vi 

har då undersökt de förnybara energikällorna sol- och vindkraft och hur de kan kombineras 

på bästa sätt för att förse containerns energibehov. Alternativ för energilagring som 

undersöktes var batterier och elnätet på Svalbard. Flera olika case med solceller och 

vindkraftverk jämfördes sinsemellan och enskilt. Det är inte möjligt att använda elnätet som 

lagring i Longyearbyen. Det innebar ett annat underlag för val av dimensionering på 

anläggningarna, för att undvika överproduktion. 

Resultatet visade att en 5 kWp solcellsanläggning med dubbelaxlad tracking-teknik inte hade 

någon överproduktion och var mest ekonomiskt lönsam. Avbetalningstiden blev 14 år och 

den totala vinsten beräknad med nuvärdesmetoden blev 63 453 kr.  

Om det i framtiden går att använda elnätet i Longyearbyen som effektutjämning, kan det 

öppna upp möjligheter för en större anläggning. Vilket kan leda till högre lönsamhet då små 

anläggningar ofta är olönsamma. I nuläget och med urval av våra case, är det mest optimalt 

med solenergi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord  

 

Examensarbetet som genomfördes under vårterminen 2018, är det avslutande kapitlet för vår 

tid som studerande på Energiingenjörsprogrammet med inriktning förnybar energi på 

Högskolan i Halmstad.  

Först och främst vill vi tacka Harrie Rademaekers och Anders Nilsson på Futufarm AB som 

varit våra uppdragsgivare och diskussionspartners under arbetets gång.  

Vi vill också tacka doktorerna Kerstin Ebell, Marion Maturilli och Amelie Driemel från 

Tyskland för deras hjälp att få tillgång till väderdata från en mätstation på Ny-Ålesund. Vi 

vill också rikta ett tack till Maegd Alsaegh på PPAM för stor hjälpsamhet och 

tillhandahållande av offerter för solcellssystem och batterilagring. Vi vill även tacka Yngve 

Petterson, vår kontaktperson på Energiverket, Longyearbyen Lokalstyre, som utförligt 

redogjorde vad som gällde angående elpriser på Svalbard.  

Tack till vår externa handledare Charlotta Winkler på WSP, som tipsade om programmet 

PVsyst och var till stor hjälp generellt om aktuella priser på solceller och batterier.  

Slutligen ett särskilt stort tack till vår handledare på högskolan, Fredric Ottermo, som varit ett 

tryggt bollplank och till stor hjälp för våra simuleringar i Matlab. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  
Företaget Futufarm AB arbetar med odlingsbara containrar, som producerar mat med minsta 

möjliga effektbehov och vattenmängd per dygn. Containern kan användas för att odla en rad 

olika grödor, såsom sallad och örter och kallas för “Leafy Green Machine”(LGM). LGM är 

en återanvänd 40 fots-container som är stapelbar. Klimatet i containern är automatiserat och 

styrs via sensorer, men kan även regleras för hand via mobil, surfplatta eller dator. De 

parametrar som övervakas är bland annat temperatur, koldioxidhalt, luftfuktighet och 

näringsnivåer. Styrenheten reglerar de optimala värdena. Ventilationen är också 

automatiserad och reglerar temperatur och luftfuktighet. Koldioxid tillförs via en behållare 

vid behov, även detta automatiskt. Ett komplett hydroponiskt system är installerat i 

containern. Bevattningssystemet är ett slutet system och förbrukar därmed cirka 90% mindre 

vatten än vid traditionellt jordbruk. Det artificiella solljuset består av LED-lampor. Dessa 

lampor avger blåa och röda nyanser, som bidrar till grödornas fotosyntes. För att maximera 

tillväxtcykeln är dioderna tända 18 timmar per dygn och växterna vilar resterande timmar av 

dygnet. Plantorna växer upp horisontellt och sedan transplanteras de i skenor, som hänger 

vertikalt och där växer plantorna färdigt. (Futufarm, 2018c) 

 

  Figur 1: Odlingscontainern har måtten 12,19×2,44×2,90 meter(Futufarm, 2018c). 
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Grundaren till LGM är Freight Farms från USA. FutuFarm ingår tillsammans med Horticoop 

i Freight Farms Europeiska team på The New Farm i Haag, Nederländerna (Futufarm, 

2018b). Deras vision är att bidra till ett mer hållbart samhälle genom lösningar för 

stadsodling. Futufarm, med sin paroll ”Samtida lösningar för framtida odlare”, har Norden 

som sin målgrupp (Futufarm, 2018a). Nuvarande projekt arbetar för att i framtiden kunna 

producera mat med LGM på Svalbard. I dagsläget finns det ett beroende av inkoppling till 

elnätet för att kunna odla. Framtiden kommer förhoppningsvis att erbjuda off grid-lösningar 

med hjälp av en modul som lagrar energi från sin egna förnybara källa. Odlingscontainrarna 

kräver energiförsörjning dygnet runt, med en lite större procentdel då lamporna är tända. 

Lamporna är tända på natten och släckta sex timmar mitt på dagen. Detta system gör att 

energiförlusterna från belysningen ger ett värmetillskott på natten, då värmebehovet är som 

störst. FutuFarm AB vill att vi tar fram en idé på en modul, som både genererar och lagrar 

förnybar energi. 

 

 

Figur 2: Containern behöver trefas AC-anslutning: 400/230V-50 Hz, 32 A (Futufarm, 

2018c). 
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1.2 Problembeskrivning  
Problemet utgörs av att hitta lösning till en modul, som kan försörja odlingscontainern så att 

den inte behöver kopplas in på elnätet. På de flesta platser finns möjligheten att använda 

elnätet för effektutjämning, men projektet angående att placera LGM på Svalbard kräver nya 

lösningar. Lösningen kommer jämföras med nätanslutna case. 

Frågeställningar:  

• Är det möjligt att ha ett off grid-system på Svalbard, med avseende på energibehov 

och ekonomiska aspekter, eller är en nätanslutning mer försvarbart? 

• Är det mest optimalt med ett hybridsystem eller en av källorna? 

 

1.3 Mål och syfte 
Syftet är att fördjupa våra kunskaper inom energilagring och förnybar energi, främst 

solenergi och vindkraft. Kunskaper som inhämtats under utbildningen ska praktiseras och 

tillämpas. Kunskaperna kompletteras vid behov inom ramen för det valda ämnet. Målet är en 

slutsats om förnybar energi och lagring på Svalbard. 

 

1.4 Avgränsning  
Vi kommer inte att undersöka lösningar på energikällor som inte är förnybara. Energikällor är 

avgränsade till sol- och vindkraft. Solenergin är avgränsad till elektrisk och inte solvärme. 

Rapporten innehåller inte information om nuvarande energikällor på Svalbard. 

Energiförbrukningen har ett medelvärde på 110 kWh/dygn och en avgränsning gäller detta 

värde, samt antagande att det är jämn förbrukning över dygnet att göras i simuleringarna. 

Studien är begränsad till Svalbard, men teoretiska studier om andra platser med liknande 

klimat kommer att göras. Avgränsning gäller även transportkostnader av material. Då vår 

uppdragsgivare är ett företag, avgränsar vi oss mot att inkludera moms vid ekonomiska 

beräkningar. Samtidigt har vi avgränsat mot alla subventioner och certifikat gällande sol- och 

vindkraft. Exakt placering av anläggning avgränsas, men avses vara i samhället 

Longyearbyen. Avgränsning gäller mot att kunna använda elnätet för effektutjämning. 

 

1.5 Metod  
Arbetet delades upp i teori och resultat. Teoridelen arbetades fram genom att studera främst 

vetenskapliga artiklar och kurslitteratur. För uppgifter om energipriser på Svalbard 

genomfördes mailkontakt med ett energibolag i Longyearbyen, Svalbards administrativa 

centrum. Litteraturstudien delades upp i Svalbards klimat, solceller, vindkraft och 

energilagring i kallt klimat. 

Beräkningar och simuleringar ligger till grund för resultatdelen. De energikällor som 

studerats är sol- och vindkraft. Dessa har undersökts separat inledningsvis, för att sedan sättas 

samman till hybrider. Olika case togs fram genom att variera storlekar på 

solcellsanläggningar och vindkraftverk, varpå ett flertal hybrider kunde jämföras. En analys 

har gjorts för att jämföra off grid med nätanslutning på de olika hybriderna. 
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För att det skulle bli möjligt att genomföra studien är data insamlad från de olika samhällena 

Barentsburg, Longyearbyen och Ny-Ålesund. Den tilltänkta platsen för anläggningen är 

Longyearbyen. Data är även insamlad från olika år för olika case. Året för vinddata är ett 

skottår, men inte året för soldata. Därför är det en dag mer i februari och även årsbasis för 

vind. Detta beaktades när olika specifika dagar jämfördes, tex 8 maj, i simuleringar i Matlab. 

Vi räknade då baserat på 29 dagar i februari. 8 maj för vind blev dag 129, medan för sol dag 

128. Vid överslagsberäkning för sol- och vindbidragen antog vi båda fallen till år med 365 

dagar. Vid beräkningar på hybriderna antog vi 366 dagar.   

 

1.5.1 Metod solenergi 

Inledningsvis gjordes en överslagsberäkning på solinstrålningen samt hur stor modulyta som 

skulle behövas för att täcka energibehovet enligt olika dimensioneringar. Detta resulterade i 

Solcase a och b. Överslagsräkningen baserades i grunden på solhöjden i Longyearbyen. Nästa 

steg var att använda en mjukvara för att få ett simulerat resultat. 

Vid start av simuleringar uppstod problem då varken programmen PVGis, SAM eller Polysun 

tillhandahöll någon data kopplad till Svalbard. Till slut blev vi tipsade om programmet 

PVsyst, som hade syntetiska data på solinstrålningen i Barentsburg, ett samhälle som ligger 

geografiskt sätt förhållandevis nära Longyearbyen. Data som användes i simuleringarna var 

från 1990. De viktigaste jämförelserna var fast lutning kontra ”tracking”, samt off grid-

system kontra nätanslutning. I PVsyst simulerades tre stycken case. När simuleringarna var 

klara exporterades värdena för det case vi valt ut till en excel-fil, som sedan lästes in i Matlab 

för vidare simuleringar tillsammans med simuleringar för vindkraft. När exporteringen skulle 

göras, hade dock licensen för PVsyst gått ut varpå Solcase 3 fick simuleras om. På årsbasis 

blev det en skillnad på 143 kWh när Solcase 3 simulerades om. Skillnaden berodde på att 

skuggningen på modulerna blev annorlunda och simuleringen inför Matlab fick en liten högre 

årsproduktion. 

 

1.5.1.1 Formler för överslagsberäkning på solenergi 

För överslagsberäkning av solinstrålningen mot jordens yta används  

𝐼 = 𝐼0𝑒−𝜇AM                                                                     (1) 

där I är solinstrålningen i W/m2 och solarkonstanten I0 = 1370 W/m2. Atmosfärens 

absorptionskonstant µ = 0,241, och AM är ett mått på mängden luft som instrålningen 

passerar och motsvaras av  

AM =
1

sin 𝛼
                                                                     (2) 

där α motsvarar i det här fallet instrålningens vinkel mot det horisontella planet. Vidare 

beräknades ett medelvärde på �̅�månad ut för varje månad. Värdet baseras på vinkeln då 

klockan var 12 på dagen. Instrålningen mot en lutande yta klockan 12 på dagen blir 

𝐼plan = 𝐼 cos(90° − �̅�månad − lutning)                                       (3) 
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Iplan är angiven i W/m2, och lutning är panelens lutning angiven i grader. Energin för den 

direkta solinstrålningen per månad, när solens totala tid uppe är mindre än 12 timmar per 

dygn ges av 

𝐸direkt =
𝐼planSoltiddirekt

2
                                                     (4) 

där Soltiddirekt är antal timmar med direkt solinstrålning per månad. Faktorn 
1

2
 multipliceras in 

för att ta hänsyn till att solhöjden ändras över dygnets alla timmar. Energin för den direkta 

solinstrålningen per månad när solens totala tid uppe överstiger 12 timmar per dygn ges av 

𝐸direkt =

(𝐼faktor × 12 ×
Soltiddirekt

Soltiddygn
)

2
                                         (5) 

Edirekt är angiven i kWh, där Soltiddygn är solens totala tid uppe per dygn i genomsnitt för 

specifik månad. Energin för den diffusa solinstrålningen per månad beskrivs som 

𝐸diffus =
𝐼(Soltidtot − Soltiddirekt)

8
                                            (6) 

Ediffus är angiven i kWh, där Soltidtot är solens totala tid uppe för specifik månad. Faktorn 
1

8
 

införs eftersom den diffusa instrålningen är betydligt lägre än I och är ett ungefärligt värde. 

Den totala energin för en specifik månad är  

𝐸tot = 𝐸direkt + 𝐸diffus                                                         (7) 

där Etot är angiven i kWh/m2. För beräkning av energi som ges efter omvandling till elektrisk 

energi i specifik solcellsmodul med angiven verkningsgrad används 

𝐸output = 𝐸tot𝜂                                                          (8) 

där Eoutput är angiven i kWh/m2, och η är verkningsgrad hos specifik solcellsmodul.

    

 

1.5.2 Metod vindkraft 

Utredningsarbetet om vindkraft på Svalbard inleddes med en överslagsberäkning baserat på 

medelvind per månad, som genererades från PVsyst. Överslagsberäkningen gjordes initialt på 

fyra olika vindkraftverk, varav en av dem sållades bort då det inte fanns någon angiven 

effektkurva, som behövdes vid nästa steg; simuleringen. Våra case med överslagsberäkning 

är numrerade 1–3 i resultatdelen. De tre case som är simulerade i Matlab med nummer 5, 6 

och 7. 

Simuleringarna var planerade att genomföras i programmet Windpro, men det fanns ingen 

tillgängliga vinddata för Svalbard. Vinddata som behövdes för våra simuleringar fick vi 

främst ifrån en kontakt vi lyckades knyta till oss från ett universitet i Tyskland. Dr. Amelie 

Driemel gav oss tillgång till data från (König-Langlo et al., 2013). Där kunde vi hämta 

vinddata från 1992 och framåt. Vinddata är uppmätt i Ny-Ålesund. För att kunna genomföra 
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simuleringar på ett så bra sätt som möjligt, togs beslut i samråd med handledare att importera 

vinddata från 2016 till Matlab och genomföra simuleringarna där. Simuleringarna 

genomfördes med samma verk som i Vindcase 1–3 från överslagsberäkningen. 

Vindkraftverkens effektkurvor lades in i Matlab och därefter kunde verkens produktion 

analyseras.  

 

1.5.2.1 Formler 

Tillgänglig vindeffekt som blåser mot en tvärsnittsyta A kan beskrivas enligt (Wizelius, 2015) 

𝑃vind =
1

2
𝜌𝐴𝑣3                                                                  (9) 

där Pvind är angiven i W och ρ är luftens densitet och v är den momentana vindhastigheten 

som blåser mot tvärsnittsytan. Tillgänglig medelvindeffekt som blåser mot en tvärsnittsarea A 

kan beskrivas som 

𝑃medel =
1

2
𝑘3𝜌𝐴𝑣medel

3                                                        (10) 

där Pmedel är angiven i W. Kubfaktorn benämns som k3 och vmedel står för 

medelvindhastigheten. Kubfaktorn kan beräknas som 

𝑘3 =
𝑣3̅̅ ̅

(�̅�)3
                                                                          (11) 

där det i täljaren är ett medelvärde på den momentana hastigheten i kubik, och i nämnaren ett 

medelvärde på vindhastigheten i kubik. Vindhastigheten för en särskild höjd kan beräknas 

enligt (Wizelius, 2015), 

𝑢 = 𝑢r (
𝑧

𝑧r
)

𝛼

                                                                (12) 

där u är hastigheten för den nya höjden, och ur är vindhastigheten för referenshöjden. Den 

nya höjden definieras som z och referenshöjden som zr. α är en koefficient som beskriver 

atmosfärens förhållanden och antas till 1/7. För beräkning av ett vindkraftverks momentana 

effekt kan sambandet nedan användas.  

𝑃verk =
1

2
𝐶p𝜌𝐴𝑣3                                                            (13) 

Pverk är angiven i W och effektkoefficienten Cp är den momentana faktorn för verket. 

Sambandet för att räkna ut ett verks medeleffekt är 

𝑃verk,medel =
1

2
𝑘3𝐶p,medel𝜌𝐴𝑣medel

3                                             (14) 

där Pverk,medel är angiven i W. För energiproduktionen per månad multipliceras medeleffekten 

med antal timmar för specifik månad enligt 

𝐸verk,månad = 𝑃verk,medel ∑ ℎmånad                                               (15) 
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där Everk,månad är angiven i Wh och  ∑ ℎmånad är antal timmar för vald månad.  

 

1.5.3 Metod hybrider 

För att generera hybriderna adderades de olika resultatvärdena från våra sol- och vindcase. 

Till solbidraget användes endast Solcase 3 för hybridsimuleringarna, då det resultatet var 

utmärkande bäst med hänsyn till ekonomi och energiproduktion över dygnet. Vindcase 5 + 

Solcase 3 blev Hybrid 53 etc. Så här långt i processen fick vi svar från energibolaget i 

Longyearbyen och fick då veta att det inte är möjligt att använda deras elnät som lagring, då 

nätet inte har kapacitet för att ta emot produktion från privata aktörer. Vi beslutade oss då för 

att komma fram till ett case som inte producerar mer energi än behovet under någon timme på 

året. Detta case blev Hybrid limited. Under processen utgick vi från Hybrid 73, som vi tog 

olika procentandelar av för att hitta den dimensionering som inte hade någon överproduktion 

alls. 

 

1.5.4 Metod hybrid med energilagring 

Vi provade oss fram med olika andelar till en anläggning som maximalt skulle producera 

2×110 kWh på 2 dygn. Detta är en grov uppskattning och bygger på att 100 kWh lagring ska 

kunna användas. Energiproduktion per timme har inte analyserats, denna hybrid skapades 

främst i syfte att göra en LCOE (livscykelanalys) på en hybrid med batterier. Utgångspunkten 

var Hybrid 73 och genom tester hittades lämpliga andelar av Solcase 3 och Vindcase 7. 

Denna hybrid med energilagring benämns Hybrid limited 2. 

 

1.5.4.1 Formler batterier 

För korrekt dimensionering av ett batterisystem bör önskad lagringskapacitet beräknas 

(Andrén, 2015) enligt 

𝐸kapacitet = 𝐸behov × antal dygn                                             (16) 

där Ekapacitet anges i Wh och Ebehov är lastens energibehov per dygn. Antal ampertimmar som 

behövs för varje dygns energibehov beräknas enligt    

𝐼ℎ,dygn =
𝐸behov

𝑈system
                                                              (17) 

där Usystem anger batteriernas systemspänning i volt (V), och Ih,dygn anger kapaciteten i 

amperetimmar (Ah).  
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1.5.5 Metod ekonomi 

För att beräkna produktionskostnad, nuvärde och avbetalningstid för hybriderna delades 

ekonomiberäkningar upp i sol- och vindandelar. Bidragen lades ihop till de olika hybriderna. 

Produktionspriserna för de olika anläggningarna jämfördes med de rådande energipriserna. 

Nödvändiga valutaomvandlingar från norska kronor och amerikanska dollar till svenska 

kronor, gjordes med hjälp av (Euroinvestor, 2018). I Longyearbyen betalar en specifik kund 

1,83 kr/kWh och 0,95 kr/dag i nätavgift, enligt Harrie Rademaekers (personlig kontakt, 5 

mars, 2018). Dessa priser beräknades om till ett genomsnittspris per kWh, baserat på 

energibehovet under ett år, som då blev 1,84 kr/kWh. Genom kontakt med ett energibolag i 

Longyearbyen, via Y. Pettersen (personlig kontakt, 18 april, 2018) fick vi information om 

priser för de kunder som bor lite utanför Longyearbyen. Då de inte är anslutna till det lokala 

fjärrvärmenätet, har de kunder ett annat energipris. För dessa kunder är energipriset 2,49 

kr/kWh och 2398 kr/år i nätavgift. Vi valde att utgå ifrån 1,84 kr/kWh i alla ekonomiska 

beräkningar, förutom för Hybrid limited, där nuvärde beräknades både med 1,84 och 2,49 

kr/kWh. 

 

1.5.5.1 Ekonomi sol 

I samband med överslagsberäkningen på solenergi gjordes en ekonomisk analys baserat på en 

offert från PPAM (se bilaga 7). Simuleringarna i programmet PVsyst genererade sedan 

ekonomiska resultat, både för off grid och nätanslutna system. Slutligen, för att få större 

förståelse för hur de ekonomiska parametrarna påverkade resultatet, gjordes LCOE på våra 

solcase och bidrag till hybrider med hjälp av excellark från tidigare kurs i solenergiteknik. 

Dessa värden användes till resultatet. Priser för olika nyckelfärdiga solcellssystem hämtades 

från statistik (Lindahl, 2016). Priser för batterier i simuleringarna är de från PPAM´s offert 

(bilaga 12). 

1.5.5.2 Ekonomi vind 

I samband med överslagsberäkning på vindkraft gjordes inga ekonomiska beräkningar. Detta 

gjordes efter simuleringarna. Nyckeltal för vindkraftverk hämtades från (IRENA, 2018). 

Dessa nyckeltal användes för att beräkna installations- och driftkostnader. Ett excelark från 

tidigare kurs i vindkraftsteknik användes för att analysera lönsamheten. För djupare förståelse 

beräknades produktionskostnad, nuvärde och pay off-tid i Matlab. Dessa värden användes till 

resultatet.  

1.5.5.3 Ekonomi hybrider 

Varje bidrag från sol- och vindkraft till hybrider analyserades var för sig. 

Produktionskostnaderna för bidragen multiplicerades sedan med andel av hybridens totala 

produktion. Nuvärde och pay off-tid beräknades för Hybrid limited baserat på hybridens 

produktionskostnad. 

1.5.5.4 Ekonomi batterier 

Priser för batterier kommer från PPAM´s offert (bilaga 12). Analys av lönsamhet för en off 

grid-anläggning gjordes i PVsyst för Solcase 1. För djupare förståelse för batterikostnadens 

påverkan gjordes ekonomisk analys av Hybrid limited 2 i Matlab. Denna hybrid är en 

överslagsberäkning som gjordes främst för att analysera lönsamheten. Hybrid limited 2 

dimensionerades för att kompletteras med 100 kWh lagring. Kostnaden för lagring fördelades 

på sol- och vindanläggningarna enligt andel av totala produktionen. 
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1.5.5.5 Formler 

Produktionskostnaden beräknades på standardmässigt sätt med konstant annuitet 

𝑎 =

𝑟
100 𝑞𝑛

𝑞𝑛 − 1
                                                                 (18) 

där a är annuiteten, r räntesatsen i procent, och n avskrivningstiden angiven i år. Faktorn q 

beräknas enligt  

𝑞 = 1 +
𝑟

100
                                                                (19) 

och kostnaden per år genom 

𝐾å = 𝑎𝐾i                                                                    (20) 

där Kå är årskostnaden angiven i kr/år och Ki investeringskostnaden angiven i kr. 
Driftkostnad innefattar exempelvis försäkring, underhåll, reservdelar, nätanslutning och 

administration. 

𝐾r = Driftkostnad                                                          (21) 

Produktionskostnaden i kr/kWh beräknas enligt 

𝐾prod =
(𝐾å + 𝐾r)

𝐸prod
                                                          (22) 

där produktionskostnaden benämns som Kprod och Eprod är den årliga energiproduktionen i 

kWh. Nuvärdet beräknas med 

𝑁 = 𝑓k𝐾                                                                    (23) 

där K är det årliga resultatet angiven i kr, som fås genom att subtrahera produktionskostnaden 

från priset för köpt el och sedan multiplicera detta med energiproduktionen i kWh. fk 

motsvarar kapitaliseringsfaktorn 

𝑓k =
𝑞𝑛 − 1

𝑟
100 𝑞𝑛

                                                                 (24) 

där r står för realräntan i procent och n avskrivningstiden angiven i år. Pay-off tiden är inte 

baserad på ränta och beräknas enligt 

𝑡PO =
𝐾i

𝐾
                                                                      (25) 

där tPO är återbetalningstiden angiven i år, Ki investeringskostnaden angiven i kr, och K är det 

årliga resultatet angiven i kr.  
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2 Teori  
 

2.1 Svalbard och dess klimat 
Arktiska landmassor drabbas av global uppvärmning mer än andra regioner. Därför är det av 

intresse att simulera Svalbards klimat, men det är svårt. Då glaciärerna på arktiskt vatten 

smält fortare än vad som var förutspått motiverades noggrannare mätningar. Därmed byggdes 

ett 34 meter högt torn med sensorer 2 km nordväst om Ny-Ålesund. Denna stad är belägen på 

västra Svalbard och här finns mätstationen Dirigibile Italia Arctic Station. Anledningen till att 

just den platsen valdes för tornet var att påverkan från människor skulle minimeras och 

omgivningen skulle vara någorlunda oexploaterad och skyddad. Tornet kallas Amundsen-

Nobile Climate Change Tower (CCT) och har funnits sedan 2009. CCT är belägen på en liten 

kulle. Syftet med CCT är att få bättre pålitlig kunskap om varför glaciärerna minskat i denna 

hastighet. Tornet är utrustat med sensorer som mäter vindhastighet och -riktning, temperatur, 

relativ luftfuktighet, atmosfäriskt tryck, strålningsbalans och albedo. Omgivningarna kring 

Ny-Ålesund består av berg, dalar, floder, sjöar och typiskt tundraklimat. Latituden gör att 

polarnatt pågår mellan slutet på oktober och mitten på februari, medan midnattssol varar 

mellan mitten på april till slutet på augusti. (Mazzola et al., 2016) Polarnatt innebär att 

solhöjden är negativ hela dygnet, men tvärtom lyser solen 24 timmar om dygnet vid 

midnattssol. 

 

Tabell 1: Temperaturer uppmätta med CCT, Ny-Ålesund. 

Period Medeltemperatur [˚C] Lägsta temperatur [˚C] 

Mars - Maj -6,4 -22,2 

Juni - Augusti 5,1 -1,6 

September - November -2,8 -18,9 

December - Februari -7,9 -24,4 

 

Referens 

 

(Mazzola et al., 2016) 

 

(Mazzola et al., 2016) 
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Tabell 2: Medelvindhastighet vid höjd 10 m, Barentsburg 1990. Värden från PVsyst. 

Månad Medelvindhastighet [m/s] 

Januari 5,90 

Februari 5,80 

Mars 4,89 

April 4,79 

Maj 4,20 

Juni 4,10 

Juli 4,39 

Augusti 3,59 

September 4,10 

Oktober 5,00 

November 5,60 

December 5,80 

 

2.2 Solceller och kallt klimat 
En solcell fungerar genom att framsidan blir negativt och baksidan positivt laddad när den 

blir utsatt för ljus, den polariseras. På framsidan finns metallkontakter som samlar upp 

laddningen. Själva omvandlingen till elektricitet sker med hjälp av halvledare, vanligen kisel. 

En kiselcell har spänningen 0.5V och flera celler kan seriekopplas till en solcellsmodul med 

önskad spänningsnivå. För anpassning till att ladda bilbatterier (blyackumulatorer) behövs 

12V-moduler, medan 30-40V är anpassat för nätanslutna system. Modulerna kan seriekopplas 

för att addera upp spänningen. I nätanslutna system kan det innebära upp till 500-1000V, 

likspänning. (Andrén, 2015) 

Självförsörjande system (off grid) innebär ofta små solcellssystem och en av de vanligaste 

felorsakerna i dessa är glappkontakter och korrosion. Därför är det väldigt viktigt att använda 

elektriskt material som inte slits så lätt, och även gärna använda samma slags metall i alla 

elektriska kopplingar. En regulator är ett kontrollsystem som förebygger både överbelastning 

och total urladdning av batteriet. Regulatorn förebygger även genom att kunna blanda syran 

regelbundet. Energieffektiva komponenter är oftast mer kostnadseffektivt än att ha en större 

anläggning. Ett batteri som överladdas kan utgöra en säkerhetsrisk genom att vätgas och syre 

produceras till en explosiv blandning. God ventilation, rutin för översyn och kontroll, samt en 

huvudsäkring i systemet är viktiga förebyggande rekommendationer. (Andrén, 2015) 

Vid projektering av nätanslutna system är det till att börja med viktigt att veta villkor och 

föreskrifter från nätägaren, samt avtalsmöjligheter att sälja överskottsel. Vidare bör 

bygglovshantering och stödformer vara kända. Tekniska förutsättningar som är bra att 

fastställa är exempelvis eventuell skuggningsrisk och förekomsten av vindlaster. 

Viktbelastning och risk för snöras bör beaktas, främst vid montering på tak. På lång sikt är 

den använda elen sannolikt alltid mer värd än den levererade. Det mest kostnadseffektiva är 

alltid standardlösningarna, men det kan finnas synergieffekter som förbättrar 

konkurrenskraften. Exempel på en sådan synergi kan vara en sekundär funktion så som 

solavskärmning. Det kan även vara bra att beakta att det finns ett visst värde i 

miljöprofilering. (Andrén, 2015)  
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Solceller har normalt bättre verkningsgrad vid låga temperaturer. När temperaturen ökar, så 

minskar verkningsgraden linjärt med den ökade temperaturen. I ett kallt klimat kan det därför 

vara intressant att välja en temperaturkänslig variant av solcellsmodul. I vanliga fall är det av 

störst intresse att välja moduler som inte är så känsliga. De vanliga förhållandena är att 

vintern består av kortare dagar, vilket ger mindre energiutbyte från solceller, men låga 

temperaturer kan kompensera för detta genom högre verkningsgrad. Trots den sparsamma 

solinstrålningen norr om norra polcirkeln, kan det vara ekonomiskt försvarbart med 

solcellsmoduler, jämfört med den energiförsörjning som finns idag på Svalbard och Sibirien. 

(Mussard, 2017) 

 

2.2.1 Tracking på höga latituder  

Tracking innebär att solcellsmodulerna vrids runt en eller två axlar. Syftet med 

solcellsmoduler som har ”solar tracking” är att hålla modulerna vinkelräta mot 

solinstrålningen över dygnets alla timmar, så att man effektivt utnyttjar energin i 

solinstrålningen momentant. Fördelen med tracking är att man får ett högre energiutbyte än 

jämfört med vanliga traditionella paneler. Nackdelen är att de har en dyrare investerings- och 

driftkostnad, då det är fler komponenter som ingår. Beroende på vilken plats modulerna 

placeras blir fördelarna större eller mindre. Mest fördelaktigt har visats sig vara i kalla klimat. 

(Eldin et al., 2016)  

Områden runt ekvatorn har ett så pass varmt klimat att det påverkar solcellernas 

verkningsgrad dramatiskt. Eftersom verkningsgraden är så beroende av arbetstemperaturen 

för cellerna så utgör tracking i sådana områden nästan mer onytta än nytta. Om panelerna 

följer solen så blir de ännu varmare och verkningsgraden sjunker ytterligare. (Ye et al., 2013) 

Studier visar även på att tracking endast lönar sig om det är direkt solljus, alltså klar himmel, 

jämfört med när det är molnigt. Vid det fallet har det visats inte ge någon extra produktion 

(Koussa et al., 2012). Det beror främst på att när det är molnigt så reflekteras det direkta 

solljuset av vattendropparna och det blir diffus instrålning från alla vinklar.  

Tracking runt en axel innebär att modulerna följer solen antingen i riktning öst-väst 

(avseende avvikelse från syd) eller nord-syd (avseende lutning). Tracking kring två axlar 

innebär att modulerna följer solen i båda riktningarna, och det kallas ”dual axis”. Latitud har 

stor påverkan gällande vad som är mest effektivt av tracking öst-väst kontra nord-syd. Vid 

höga latituder är det mer effektivt att låta panelerna följa solen med avseende på lutning, än 

att undvika avvikelse från azimuth. Tracking nord-syd är att föredra och effektiviteten ökar 

med latituden, samtidigt som effektiviteten för tracking öst-väst minskar något. Den optimala 

lösningen beror på energibehov och ekonomiska förutsättningar. Att kombinera tracking på 

två axlar kan vara lämplig om det finns behov av ett högt utbyte per installerad effektenhet. 

Kombinationen är dyrare och mer tekniskt avancerad, men möjlig på små anläggningar. 

(Mussard, 2017) 
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2.3 Vindkraft och kallt klimat 
Platser med kallt klimat blir mer och mer attraktivt för vindkraftsinstallationer, tack vare att 

det ofta finns stora landytor som inte används, samt potential för bra vindhastigheter. 

Samtidigt finns det vissa risker med vindkraft i kallt klimat, som att det bildas is på bladen. 

Isen ger både direkta och indirekta effekter, då ökad vibration ger minskad livslängd för 

komponenterna. Rotorbladens aerodynamiska utformning kan förändras med isbeläggningar, 

vilket försämrar prestandan hos verket genom ökad friktion. Även överproduktion kan uppstå 

hos verk med stallreglering, och det kan överbelasta de mekaniska komponenterna. Hos verk 

med pitch är påverkan mindre. Andra effekter kan vara förhöjd ljudnivå, hälsorisker och 

minskad produktion av elektricitet. Hälsorisker är att isklumpar som lossnar från rotorbladen 

kan skjutas iväg med hög hastighet när verket är i drift. Isklumparna kan inte bara skada 

människor, utan innebär även en risk för närliggande byggnader och trafik. Resonans kan 

uppstå på grund av förändringar i bladens frekvens. Detta drabbar främst mindre turbiner och 

rotorblad med liten massa. Definitionen på kallt klimat är områden som har en 

årsmedeltemperatur på mindre än 0 grader Celsius, eller nio dagar per år (timvärden) då det 

är mindre än -20 grader Celsius. (Fakorede et al., 2016) Störst problem med isbeläggningen 

uppstår vid s.k. ”in-cloud icing”, vilket betyder att temperaturen är under 0 grader Celsius 

samt att vattendroppar kolliderar med ett objekt. Detta sker ofta vintertid inuti moln, och 

därav begreppet. Fenomenet blir dock nästan obefintligt när temperaturen sjunker under -10 

grader Celsius. (Wallenius and Lehtomäki, 2016) 

Beroende på graden av nedisning, kan den årliga förlusten av produktion variera mellan 

0,005% och upp till 50%. Jämförelser av effektförluster och den faktiska energiproduktionen 

visar dock att det finns osäkerhet i korrelationen mellan nedisning och följande 

effektförluster. Det finns väldigt många olika metoder att hantera problem med 

isbeläggningar, men de delas in i två olika grupper, passiva och aktiva. De aktiva kräver 

energiförbrukning. Skydden kan bestå av förebyggande eller metoder för att ta bort is från 

bladen. Den sistnämnda metoden kan innebära driftstopp av verket, vilket leder till 

produktionsförluster. Passiva skydd innebär ofta en beläggning på rotorbladen som minskar 

ytans friktion. En annan passiv metod är att måla rotorbladen svarta, så att isen smälts med 

hjälp av solljus. Svart färg fungerar bara då klimatet svänger fram och tillbaka med jämna 

mellanrum, och temperaturen stiger över 0 grader Celsius i perioder, eller att det är intensivt 

solljus. Den termiska metoden kan ge problem sommartid om bladen blir för varma. 

Isbildning sker mer påtagligt då verket är vid drift, varpå en annan passiv metod är att stoppa 

verket innan perioden för isbildning och sedan starta det igen då risken minimerats. Denna 

metod är svår att få effektiv, om inte perioder för isbildning kan förutspås. (Fakorede et al., 

2016) 
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2.4 Energilagring 

2.4.1 Batterilagring 

Intermittenta energikällor ger ett ökat behov av effektutjämning, vilket för fristående system 

kräver någon form utav korttidslagring som tar hand om överskottsenergi. Batterier är ett bra 

alternativ för korttidslagring. Anledningen till att batterier inte är kompatibla för 

långtidslagring är dess låga energitäthet och höga urladdningshastighet. Urladdning sker även 

utan någon yttre inkopplad last, ungefär som en form av energiförlust i systemet. 

Lithiumjonbatterier är i dagsläget det mest konkurrenskraftiga alternativet på marknaden, då 

de visat sig ha en högre prestanda till lägre pris än övriga batterier. Prestanda och livslängd 

för ett laddningsbart batteri, påverkas dels av antal urladdningscykler, men också av den 

omgivande temperaturen. Livslängden på ett laddningsbart batteri specificeras vid särskilda 

värden på ”DoD” och omgivande temperatur. DoD står för ”depth of discharge” och refererar 

till andelen utnyttjad kapacitet hos batteriet, angivet som en procentsats av batteriets fulla 

lagringskapacitet. När batteriet endast kan avge 60 – 80 % av sin ursprungliga kapacitet så 

anser man det som slutet på dess livscykel. Desto större urladdningsbelopp gentemot dess 

kapacitet, desto kortare livslängd. Angående den omgivande temperaturens påverkan på 

livslängden så påverkar både höga och låga temperaturer batteriets egenskaper. Vid klimat 

som har höga temperaturer stimuleras interna reaktioner i batteriet och lagringskapaciteten 

reduceras snabbare än vid ett mer neutralt klimat. Kortfattat så förkortas livslängden markant 

i varma klimat. Väldigt kalla klimat kan orsaka att elektrolyten fryser. Vid val lagringssystem 

är det mest relevant att jämföra effekt- och energikapaciteten med urladdningstiden. 

(Kempener and Borden, 2015) 

Under senare år har utvecklingen gått snabbt framåt, år 2008 kunde en 22-fots container fylld 

med lithiumjonbatterier motsvara en lagringskapacitet på 500 kW. Samma container år 2014 

svarade för 2 MW, vilket innebär att man på 6 år utvecklat batterier med 4 gånger så hög 

lagringskapacitet. Batterilagring är väldigt attraktivt på platser vars elnät är självständigt utan 

förbindelse till andra länder. Mindre bebodda öar långt ifrån fastlandet kan göra en stor vinst 

både ur en ekonomisk och klimatsynvinkel. Med intermittenta energikällor som solceller och 

vindkraft kan man med hjälp av energilagring fasa ut många av dieselgeneratorerna och de 

gasturbiner som används som spetsanläggningar och istället använda lagrad förnybar energi. 

(Kempener and Borden, 2015) 

2.4.2 Vätgaslagring  

Utöver batterier är produktion och lagring av vätgas en väl utvecklad teknik för energilagring. 

Vätgasproduktion är en process med olika steg, först och främst behövs tillgång till 

elektricitet, vatten och en elektrolysör. I steg ett omvandlas elenergi till kemisk energi i 

elektrolysören när vattenmolekyler spjälkas upp i vätgas och syrgas. Den kemiska reaktionen 

kallas elektrolys och beskrivs i reaktionsformeln nedan. (Barbir, 2005) 

2H2O → O2 + 2H2 

 

Nästa steg innebär att vätgasen trycksätts och lagras i antingen stål- eller kolfibertankar. 

Tankar av kolfiber är väsentligt dyrare än ståltankar, men väger mindre och har en längre 
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livslängd. Då väte är det grundämne med lägst atomvikt, är det viktigt att ytbehandla 

tankarnas insida för att förhindra att vätet läcker genom väggarna. (Körner et al., 2015)   

För att utnyttja den lagrade energin används bränsleceller. Bränslecellen är en typ av 

energiomvandlare som omvandlar vätgasens kemiska energi till elektrisk energi. 

Omvandlingsförluster sker i elektrolysören vid vätgasproduktion, men i detta sista steg är 

verkningsgraden hög. Efter omvandlingen blir det restprodukter i form av rent vatten och 

värmeenergi. Reaktionsformel nedan.  

2H2 + O2 → 2H2O 

Vätgaslagring är lämpligt för system där behovet är att lagra energi under lång tid utan att det 

blir väsentliga energiförluster under lagringstiden. Exempelvis för solcellsbaserade system 

som är belägna på nordliga breddgrader där det under vinterhalvåret i stort sett inte sker 

någon produktion alls. Om en anläggning är dimensionerad så att det blir ett elöverskott 

under sommarhalvåret, kan överskottet utnyttjas under vinterhalvåret istället när 

produktionen uteblir. Fördelen med vätgas är dess höga energitäthet, vilket gör att man kan 

lagra väldigt mycket energi per trycksatt volymenhet, samt att det är låga energiförluster för 

själva lagringen. Nackdelen är att det blir en del omvandlingsförluster i elektrolysören och 

bränslecellen. Anledningen till att vätgas ännu inte etablerat sig på marknaden är dess höga 

kostnader för elektrolysören. Vätgaslagring är främst försvarbart i demonstrativa projekt eller 

för avlägsna områden. (Barbir, 2005)  
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3 Resultat 
 

3.1 Solenergi 
Resultat på solenergi är uppdelat på överslagsberäkning och simuleringar. Olika moduler har använts 

för de två delarna.  

3.1.1 Överslagsberäkning 

Tabell 3: Solhöjd och solinstrålning, Longyearbyen (för fullständig tabell, se bilaga 1). 

 Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov-

Feb 

αmedel [˚] 10,31 21,81 30,78 34,88 32,85 25,26 14,48 3,17 0 

Soltiddirekt 

[h/mån] 

62,00 240,00 248,00 180,00 155,00 120,00 62,00 0,00 0 

Etot  

[kWh/m2] 

23,13 

 

84,50 

 

106,07 

 

100,97 

 

98,68 

 

84,04 

 

37,25 

 

0,45 0 

 

Första steget är att med ekvation (1)-(7) beräkna fram värdena i Tabell 3. Andra steget är att 

beräkna specifik output baserat på verkningsgraden på den valda solcellsmodulen; en 

transparent monokristallin typ med amorft kisel. Den producerar även på undersidan och har 

därmed en hög verkningsgrad på 22,6 % (PPAM, 2018b). Output beräknas enligt ekvation 

(8), efter det jämförs två stycken anläggningsstorlekar med samma solcellsmodul. Dessa två 

jämförelser kallar vi Solcase a och b. 

 

Tabell 4: Teknisk data för solcellsmodul som används för Solcase a och b. 

PPAM Transparium  

Typ Dubbelsidig 

halvtransparent 

Material Monokristallint- & 

amorft kisel 

Verkningsgrad, η 

Märkeffekt 

22,6 % 

372 Wp 

Modulyta 1,65 m2 

Produktblad (PPAM, 2018a) 
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Figur 3: Specifik output för verkningsgrad 22,6 % (för tabell se bilaga 2). 

 

 

Tabell 5: Sammanställning av Solcase a och b (för beräkningar se Bilaga 3). 

 Solcase a Solcase b 

Dimensionering maj månad (den månad 

med högst solinstrålning) 

10 kWp installerad effekt 

Anläggningsstorlek  141,90 m2 44,55 m2 

Antal moduler 86 st 27 st 

Installerad effekt  31,99 kWp 10,04 kWp 

Pris per modul (Nyckelfärdigt 

system) 

6 910 kr/st 6 910 kr/st 

Pris anläggning (Nyckelfärdigt 

system, nätanslutet) 

594 260 kr 186 570 kr 

Energiproduktion totalt för ett år 17 145,58 kWh 5 382,98 kWh 
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Figur 4: Medelproduktion per månad för Solcase a och b (se Bilaga 3 för värden).  

 

3.1.2 Simulering av solenergi 

Vid simuleringarna används inte samma solcellsmodul som vid Solcase a och b, utan istället 

en standardmodul med effekt 250 Wp (Bilaga 4). Simuleringarna är benämnda Solcase 1-3 

och genererades i programmet PVsyst. De första två är lika stora anläggningar, den enda 

skillnaden är off grid kontra nätanslutning. Det tredje caset har hälften så stor installerad 

effekt, men är utrustad med teknik som låter modulerna följa solen i både riktning nord-syd 

och öst-väst, s.k. ”dual axis tracking system”. Samtliga utdata och diagram är simulerade i 

PVsyst.  

 

Tabell 6: Sammanställning av Solcase 1-3 simulerade i PVsyst (för utförlig indata och 

resultat, se bilaga 5 och 6). 

 Solcase 1 Off grid, 

lutning 54 ˚ 

Solcase 2 

Nätansluten, lutning 

54 ˚ 

Solcase 3 

Nätansluten, lutning 

tracking 

Installerad effekt 10 kWp 10 kWp  5 kWp 

Egenanvänd energi 

första året 

6894 kWh 6283 kWh 6319 kWh 

Såld/ lagrad energi 

första året 

250 kWh 988 kWh 0 kWh 

Investering 470 000 kr 135 300 kr 112 650 kr 

Ränta 4 % 4 % 4 % 

Årlig kostnad 63 505 kr  10 956 kr 9289 kr 

Produktionskostnad 9,21 kr/kWh 1,51 kr/kWh 1,47 kr/kWh 
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Tabell 6 visar att den egenanvända energin är liknande för samtliga case. Den stora 

skillnaden är såld/lagrad energi det första året. Solcase 3 utmärker sig med att inte ha någon 

överproduktion alls. Därav görs en djupare produktionsanalys mellan Solcase 2 och 3. Maj 

månad har mest produktion och exempelvis den 28:e är extra intressant eftersom Solcase 2 

genererade såld el till nätet, medan Solcase 3 får högre produktion utan att behöva lagra 

energi på elnätet. 

 

 

 

Figur 5 och 6: En jämförelse mellan Solcase 2 och 3 under maj månad. Det är endast 

Solcase 2 med fast lutning som har gröna stolpar, vilket betyder såld energi. 
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Figur 7 och 8: En jämförelse av Solcase 2 och 3 under 28 maj. Fast lutning ger en effekttopp 

mitt på dagen, medan Solcase 3 med tracking ger en mer jämn produktion under dygnet. 

 

Figur 9: Dagsproduktionen under ett år för Solcase 3 (med tracking). 
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3.2 Vindkraft  
Tre vindkraftverk används och är samma för både överslagsberäkningar och simuleringar. 

Överslagsberäkningar är medeleffekt per månad, medan simuleringar görs med effektkurvor 

och vindhastigheter för varje timme. 

 

3.2.1 Överslagsberäkning 

Överslagsberäkningen baseras på tre stycken olika vindkraftverk. Medelproduktion per 

månad beräknas med hjälp av medelvindhastigheter vid navhöjden för varje vindkraftverk. 

Vindhastigheter på 20 och 30 meter beräknas enligt ekvation (11), där alfavärdet antas till α = 

0,14 (Wizelius, 2015) för samtliga höjder. Vindhastigheter på 10 meters höjd hämtas från 

programmet PVsyst. 

 

Tabell 7: Medelvind per månad för olika höjder. 

 10 m, [m/s]  20 m, [m/s]  30 m, [m/s] 

 

Jan 5,90 6,50 6,90 

Feb 5,80 6,39 6,79 

Mar 4,89 5,39 5,72 

Apr 4,79 5,28 5,60 

Maj 4,20 4,63 4,91 

Jun 4,10 4,52 4,80 

Jul 4,39 4,84 5,14 

Aug 3,59 3,96 4,20 

Sep 4,10 4,52 4,80 

Okt 5,00 5,51 5,85 

Nov 5,60 6,17 6,55 

Dec 5,80 6,39 6,79 

 

Tabell 8: Specifikation för typ av vindkraftverk, Vindcase 1-3. 

 Vindcase 1 Vindcase 2 Vindcase 3 

Namn Aria Libellula Hummer H13.2 

 

Ergowind 

Effekt 20 kW 30 kW 20 kW 

Antal rotorblad 2 st 3 st 3 st 

Svept area 237,8 m2 136,85 m2 91,6 m2 

Navhöjd 20 m 30 m 20 m 

 

Referens 

 

(Bauer, 2018) 

 

(Chinahummer, 2018) 

 

(Ergowind, 2018) 
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Medeleffekten för ett verk beräknas enligt ekvation (14), och för att beräkna produktionen 

multipliceras medeleffekten med antal timmar i den aktuella månaden, ekvation (15). 

Årsmedeltemperatur på Svalbard beräknas med hjälp av tabell 1, och blir ~ -3 ˚C. Baserat på 

årsmedeltemperaturen kan ett medelvärde på luftens densitet tas fram. För vindturbinen i 

Vindcase 2 ingår inget torn, varpå antagande görs att ett torn med 30 meters navhöjd kan 

installeras. Antagande gäller även att alla verken har ungefär samma effektkoefficient, Cp,medel 

= 0,2 (Bowen et al., 2009). Densiteten, ρ, för torr luft och 0 grader antas till 1,276 kg/m3 

(Soleimani-Mohseni et al., 2014), och kubfaktorn k3 till 1,9 (Wizelius, 2015). 

 

Figur 10: Sammanställning av medelproduktion per månad för Vindcase 1-3 (för tabell samt 

Matlab-script, se bilaga 8 respektive 9). 

 

3.2.2 Simulering av vindkraft 

Samma vindkraftverk som i vindcase 1,2 och 3 (se tabell 8) används även till simuleringen. 

För att hädanefter skilja på resultaten från simuleringar och överslagsräkning byter nu dessa 

case namn enligt 

• Vindcase 1 ➔ Vindcase 5 

• Vindcase 2 ➔ Vindcase 6 

• Vindcase 3 ➔ Vindcase 7 

För de vindhastigheter då effekten är 0 kW, antas -0,1 kW för 20 kW verk och -0,15 för 30 

kW, då verken använder en liten mängd energi när de är avstängda. Värden från effektkurvor 

är angivna i matlab för varje heltal på vindhastigheten 0-30 m/s. Vindkraftverket för 

Vindcase 5 har ”cut out wind speed” vid 25 m/s men effektkurvan är endast angiven 0-20 m/s 

(Bauer, 2018). Antagande för Vindcase 5 är att effektkurvan fortsätter med samma lutning för 

vindhastigheterna 21–25 m/s.  
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Figur 11: Effektkurvor för de tre vindkraftverken. Diagram skapat i Matlab (för referenser, 

se Tabell 8). 

Med hjälp av effektkurvorna för de tre vindkraftverken, samt vinddata för ett år kan 

energiproduktionen simuleras. I Tabell 9 visas produktion per månad och energiproduktion 

per dag presenteras i Figur 12, 13 och 14. 

Tabell 9: Resultat av simuleringar i Matlab, summerat till månadsvärden angivet i kWh. 

Månad Vindcase 5  Vindcase 6 Vindcase 7  Energibehov 

Jan 5834,5 7578,7 4925,1 3410 

Feb 4664,3 6292,6 4116,8 3080 

Mar 3585,3 4446,2 2710,4 3410 

April 2528,6 2958,6 1785 3300 

Maj 4105,8 5435,4 3479,8 3410 

Juni 3304 3941,4 2329,1 3300 

Juli 3033,2 3736,3 2234,5 3410 

Augusti 3133,3 3823 2283,7 3410 

September 3037,2 4211,6 2685,3 3300 

Oktober 4142,8 5542,4 3527,6 3410 

November 4701 6201,2 3916,8 3300 

December 5178,4 7275,4 4713,9 3410 

Total 47 248,4 61 442,8 38 708 40 150 
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Figur 12, 13 och 14: Dagsproduktionen under ett år, för Vindcase 5-7. 
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För att kunna jämföra kubfaktorn i överslagsräkningen kan kubfaktorn för simuleringarna 

beräknas med ekvation (11), och resultatet blir k3 = 3,4. 

 

3.3 Hybrid vind+sol i Matlab 
Vindcase 5 och 6 ger för stor produktion, så vi väljer ut nr 7 och adderar med 

energiproduktionen från Solcase 3. Detta blir Hybrid 73. Årsproduktionen för Hybrid 73 är 

45 170 kWh och överproduktionen blir därmed 5020 kWh per år (se bilaga 10 för tabell). 

Hybrid 73 har överproduktion totalt sett, men inte varje dag. En del dagar är produktionen 

lägre än energibehovet. Problemet är att odlingscontainerns momentana energibehov är 4,58 

kWh per timme och anläggningen kan inte producera mer än det någon timme på året. Det 

finns inte möjlighet att använda elnätet i Longyearbyen som energilagring. Elnätet är för 

svagt, enligt Y. Pettersen (personlig kontakt, 18 april, 2018). Därför simuleras nu tester med 

olika procentandelar i Matlab, för att hitta en hybrid vars produktion inte överstiger 

energibehovet per timme. Ett sådant case är 40 % av Solcase 3 och 13,5 % av Vindcase 7. 

Denna hybrid blir ”Hybrid limited” och dess produktion överstiger inte 4,58 kWh någon av 

timmarna för undersökningsåret. Totalt blir årsproduktionen 7811 kWh/år, medan 

energibehovet är 40 260 kWh/år. Figur 15 och 16 visar daglig produktion under skottåret. 

 

 

 

Figur 15 och 16: Dagsproduktionen under ett år för Hybrid 73 och Hybrid limited. 
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Figur 17-32 jämför hybriderna några utvalda dagar. Dessa diagram visar att energin från 

vindkraft skalats ner mer i jämförelse med solenergin, medan karakteristiken behålls. 

 

 

Figur 17 och 18: Produktion per timme 8 maj. 

 

 

 

 

Figur 19 och 20: produktion per timme 28 maj. 
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Figur 21 och 22: produktion per timme 8 juni. 

 

 

 

Figur 23 och 24: Produktion per timme 28 juni. 
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Figur 25 och 26: Produktion per timme 3 juli. 

 

 

 

Figur 27 och 28: Produktion per timme 4 juli. 
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Figur 29 och 30: Produktion per timme 8 juli. 

 

 

 

 

Figur 31 och 32: Produktion per timme 24 december. 
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3.4 Överslagsberäkning på hybrid med batterilagring 
För att undersöka om det finns möjlighet till en större anläggning än Hybrid limited, och 

istället komplettera med batterilagring, görs nu en överslagsräkning i Matlab. Detta case med 

batterilagring kallas ”Hybrid limited 2”. Lagerkapaciteten för en dag beräknas med ekvation 

(16), och avrundas till 100 kWh. Med ekvation (17) och systemspänningen på 51 V blir 

energibehovet delat med systemspänningen 2 kAh. Idén med detta case är att 

energiproduktionen totalt över två sammanhängande dygn maximalt ska bli 200 kWh. Ett 

antagande är att det ena dygnet produceras 200 kWh, varpå hälften används momentant och 

andra hälften lagras. Andra dygnet används den lagrade energin. Tester i Matlab visar att 45 

% av Solcase 3 och 19 % av Vindcase 7 ger en energiproduktion på maximalt 224 kWh under 

två sammanhängande dygn. Det innebär en installerad effekt på 2,25 kWp för solceller och 

3,8 kW för vindkraftverket. Högsta produktionen som uppnås under ett dygn är 123,9 kWh. 

Figur 33 visar dagsproduktionen för ett helt år. Hybrid limited 2 producerar 10 263 kWh/år.  

 

 

Figur 33: Dagsproduktion under ett år för Hybrid limited 2. 

 

3.5 Ekonomi 
Solcase a-b utvärderades ekonomiskt i samband med överslagsberäkningar (se Tabell 5). 

Ekonomiska analyser för Solcase 1–3 genererades i PVsyst.  

Solcase 3 och solbidragen till hybriderna utvärderas ytterligare med LCOE i excelbladet. 

Vindcase 6, 7 samt vindbidragen till hybriderna analyseras på samma sätt med hjälp av 

ekvation (18)-(25) i Matlab. Ett antal antaganden görs och det är exempelvis att räntan är 4 % 

och avskrivningstiden 20 år, för både sol- och vindkraft. Den ekonomiska livslängden på 

solceller antas till 30 år, för vindkraftverk är den parametern inte med i beräkningarna. Det är 

inte praktiskt möjligt att sälja elen, men de case med överproduktion är med i den 

ekonomiska analysen som jämförelse. Varpå pris för såld el anges till 0 kr för dessa. Aktuellt 

elpris på 1,84 kr/kWh (inkl 0,92 kr/dag) gäller för kunder, som är anslutna till fjärrvärmenätet 

i Longyearbyen. 2,49 kr/kWh (exkl 2389 kr/år) gäller för kunder lite utanför samhället (för 

norska priser, se bilaga 11).  
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För investeringskostnader på solceller antas ett 10 % pålägg, på medelpriset. Dual axis 

tracking till solceller har en extra investeringskostnad och den är enligt antagande 9 kr/Wp 

utöver medelpris och pålägg. Driftkostnader är antagna enligt: solcellsanläggning med 

tracking = 200 kr/kWp, solceller off grid = 100 kr/kWp och vindkraftverk 0,15 kr/kWh. 

Övriga kostnader visas i Tabell 10. 

 

Tabell 10: Priser för sol- och vindkraft, samt offert på batterilagring. 

Priser Inkl. 

installations 

kostnad 

Medelpris 

 

Driftkostnad 

 

Referens 

Solceller tak 

<20kWp (företag) 

Ja 12,3 kr/Wp 100 kr/kWp (Lindahl, 

2016) 

Solceller off grid 

>1 kWp (inkl. batt) 

Nej 

(pv+batt) 

20,4 kr/Wp - (Lindahl, 

2016) 

Tracking, dual axis 

till solceller 

- 5–16 kr/Wp - (Bahrami et 

al., 2017) 

Batterilagring - 390 000kr /  

91 kWh 

- Bilaga 12 

Vindkraftverk < 

50-100 kW 

- 50,26 kr/Wp 0,11–0,21 

kr/kWh 

(IRENA, 

2018) 

 

 

Antagande till Hybrid limited 2 är att 100 kWh lagring kostar 400 000 kr. Denna kostnad 

fördelas enligt hur stor del av totalproduktionen som varje anläggning genererar. Totalt är 

produktionen per år 10 263 kWh, av detta producerar solcellsanläggningen 28,4 % och 

vindkraftverket 71,6 %. Batterikostnaden adderas till investeringskostnaderna och LCOE 

gjordes för sol och vind var för sig. För alla hybrider beräknas produktionsfördelning för vind 

och sol enligt andel av hybridens totala produktion.  
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Tabell 11: Resultat LCOE för Solcase 3 och solbidrag till hybrider. 

 

 

Solcase 3 Solbidrag Hybrid 

limited  

Solbidrag Hybrid 

limited 2 (inkl 

batterier) 

Installerad effekt 5 kWp 2 kWp 2,25 kWp 

Investeringskostnad 112 650 kr 45 060 kr 164 290 kr 

Modulyta 32,5 m2 13,2 m2 14,6 m2 

Årlig driftkostnad 1000 kr 400 kr 450 kr 

Energiutbyte första året 6462 kWh 2584,8 kWh 2908,6 kWh 

Pris köpt el 1,84 kr/kWh 1,84 kr/kWh 1,84 kr/kWh 

Stöd/ ersättningar 0 kr 0 kr 0 kr 

Nuvärde 63 453 kr 25 381 kr -85 046 kr 

Återbetalningstid 14 år 14 år >30 år 

Produktionskostnad 1,26 kr/kWh 1,26 kr/kWh 3,6 kr/kWh 

 

Tabell 12: Resultat LCOE för Vindcase 6 och 7, samt vindbidrag till Hybrid limited. 

 Vindcase 6 Vindcase 7 Vindbidrag 

Hybrid limited 

Vindbidrag 

Hybrid limited 

2 (inkl 

batterier) 

Märkeffekt  30 kW 20 kW 2,7 kW 3,8 kW 

Investeringskostnad  1 507 659 kr 1 005 106 kr  135 690 kr 477 370 kr 

Driftkostnad 9 216 kr/år 5806,2 kr/år 783,8 kr/år 1539,5 kr/år 

Produktion första 

året 

61 442,8 kWh 

 

38 708 kWh 

 

5225,6 kWh 

 

7348,3 kWh 

Pris köpt el 1,84 kr/kWh 1,84 kr/kWh 1,84 kr/kWh 1,84 kr/kWh 

Stöd/ ersättningar 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

Nuvärde -221 720 kr -194 980 kr -26 322 kr -262 500 kr 

Pay off tid > 20 år > 20 år > 20 år > 20 år 

Produktionskostnad 1,96 kr/kWh 2,06 kr/kWh 2,06 kr/kWh 3,57 kr/kWh 
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Tabell 13 visar de olika produktionspriserna per kWh för 6 stycken case. Endast Solcase 3 

och Hybrid limited har ett produktionspris som är lägre än jämförelsepriset, 1,84 kr/kWh. I 

tabell 11 presenteras att nuvärdet för Solcase 3 är 64 453 kr och pay off-tid 14 år. Nuvärdet 

för Hybrid limited beräknas med ekvation (23)-(25) och blir -11 843 kr (se bilaga 13). Om 

Hybrid limited jämförs med energipriset 2,49 kr/kWh blir nuvärdet istället 57 158 kr och 

avbetalningstiden 43 år (se bilaga 14). Den tekniska livslängden på komponenterna är dock 

kortare än 43 år.  

 

Tabell 13: Sammanställning av produktionskostnader baserat på andel från energikälla. 

 Vindcase 6 Vindcase 7 Solcase 

3 

Hybrid 

73 

Hybrid 

limited 

Hybrid 

lim 2 

Produktionskostnad 

sol, kr/kWh 

- - 1,26 1,26 1,26 3,6 

Produktionskostnad 

vind, kr/kWh 

1,96  2,06 - 2,06 2,06 3,57 

Andel produktion sol - - 100 % 14,3 % 33,1 % 28,4 % 

Andel produktion vind 100 % 100% - 85,7 % 66,9 % 71,6 % 

Produktionskostnad 

kr/kWh 

1,96 2,06 1,26 1,95 1,80 3,58 
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4 Diskussion 

 

4.1 Metoder 
Fördelen att arbeta med Matlab framför andra program och färdiga excelark är att veta vad 

alla steg blir, samt innebörden av olika parametrar. Det blir mer lärorikt än att bara mata in 

värden och inte veta hur det hänger ihop. Många script skapade vi själva vilket ledde till stor 

förståelse för processen, även om vår handledare hjälpte oss med grunderna och de mest 

avancerade scripten. Vi arbetade även en del med programvaror och excelark ändå, samt 

överslagsberäkning men det ökar bara tillförlitligheten i resultatet och våra erfarenheter. Det 

finns en del osäkerheter i våra simuleringar och ett verkligt scenario kan skilja sig mot våra 

simuleringsresultat. PVsyst genererar syntetiska data på solinstrålningen i Barentsburg. 

Dessutom är vinddata från olika källor och olika årtal. Medelvinden som användes i 

överslagsberäkningarna är syntetiska och för platsen Barentsburg, medan vindhastigheterna 

vi använde vid simuleringarna är uppmätta i Ny-Ålesund. Vilken väderdata som är mest 

tillförlitlig är svårt att avgöra, då inga jämförelser gjorts för t.ex. vind och olika år.  

Maj månad blev den månad med högst total solinstrålning, både vid överslagsberäkning och 

simulering. De andra månaderna för de två metoderna fick också liknande produktion, för de 

anläggningarna med samma installerad effekt. Detta tyder på att överslagsberäkningarna för 

solenergi är rimliga. Överslagsberäkningen visade på att de vindkraftverk vi hade valt ut 

skulle vara lämpliga, men det visade sig vid simuleringarna i Matlab att det blir ännu större 

produktion med undantag för Vindcase 1. Överslagsberäkningen tar inte hänsyn till verkens 

effektkurvor, vilket simuleringarna gör. Simuleringar i Matlab är baserade på timvärden från 

en databas. Med timvärden och effektkurvor ger simuleringarna produktionen för olika 

vindhastigheter timme för timme, vilket ger ett mer noggrant resultat. De huvudsakliga 

parametrarna som kan ha bidragit till skillnad på resultaten mellan överslagsräkning och 

simulering är kubfaktorn, skillnaden i medelvind samt att effektkurvorna kan vara 

bristfälliga. Det kan också blivit viss felmarginal vid avläsningen av effektkurvorna. Vid 

simuleringstest i Matlab visade det sig att det skiljer så mycket som 1 m/s mellan de 

syntetiska värdena för Barentsburg och uppmätta värdena för Ny-Ålesund. Kubfaktorn 1,9 

användes vid beräkning av månadsmedelproduktion, men istället borde ett värde på 3,4 ha 

använts. Vindcase 1 är också missvisande i överslagsräkningen då Cp,medel för det använda 

verket inte överensstämmer med den faktiska, vilket syns väl i figur 10. Produktionen för 

Vindcase 1 i överslagsberäkningen blir därför hög jämfört med den mer korrekta 

simuleringen för Vindcase 5. Hybrid limited och Hybrid limited 2 består av olika 

procentandelar av Hybrid 73. Detta kan resultera i en nominell effekt som finns på 

marknaden för andra vindkraftverk, men då är troligen effektkurvan en annan, vilket skulle 

leda till ett annorlunda resultat. Därför väljs att presentera procentandelar, och inte ett annat 

vindkraftverk med lägre toppeffekt. 

 

4.2 Dygnsprofiler 
Vid jämförelse mellan Hybrid 73 och Hybrid limited för specifika dygn, är det vissa datum 

som sticker ut mer än andra. I figur 17 och 18, för den 8:e maj är det stor skillnad på andelen 
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av den totala produktionen som kommer ifrån vind mellan de båda hybriderna. Detta beror på 

att när Hybrid limited testades fram i Matlab, så blev resultatet att bidragen från sol och vind 

skalades ner olika mycket. Vindbidraget var det som skalades ner mest, från 100 % till 13,5 

% i Hybrid limited, medan solbidraget skalades endast ner till 40 %. Hybridernas 

dygnsprofiler är av stor variation. Den totala produktionen vid vissa tidpunkter är lägre än 

solbidragets produktion. Det beror på att vindbidraget är negativt för dessa tidpunkter. Det 

som sker då är att vindhastigheten sjunker under vindkraftverkets ”cut-off speed”, som 

innebär att vindkraftverket stängs av och drar en liten mängd el tills dess att vindhastigheten 

ökar igen.   

 

4.3 Problem med effekttoppar 
För att undvika effekttoppar som är större än energibehovet genereades små anläggningar. 

LGM har sina lampor tända 18 timmar per dygn, varav de 110 kWh inte är helt jämt 

fördelade över dygnet. Vi avgränsade oss mot att ta med detta i våra simuleringar, då vi inte 

visste vid vilken tidpunkt på dygnet det skulle vara mest energiproduktion. Vi avgränsade oss 

till jämn förbrukning över dygnet, för att lättare kunna analysera själva produktionen. 

Normalt är konsumenters energibehov störst under dagtid. Det går möjligen att välja vilken 

period på dygnet som ska väljas när lamporna ska vara avstängda i containern. Om möjligt, 

hade det varit en intressant lösning att inte ha fasta tider, utan variera perioderna med 

avstängda lampor efter tillgänglig energi. Detta för att kunna utnyttja eventuella effekttoppar 

i en förnybar energianläggning och därmed kunna ha en större anläggning. I ett off grid-

system behöver ju inte lamporna vara tända på natten, då det inte finns några andra 

energikonsumenter uppkopplade. Därmed borde lamporna istället kunna vara tända den tid på 

dygnet som det är mest energiproduktion. Det är inte heller så att energibehovet är noll de 6 

timmar som lamporna är släckta. I normalfallet är lamporna tända på natten, och dessa ger ett 

värmetillskott. Det värmer upp containern, som då får mindre behov från det interna 

värmesystemet. Det är kallare på natten, varpå det är passande att ha lamporna tända då. Det 

jämnar ut energibehovet över dygnet. 

 

4.4 Ekonomisk analys 
Enligt tillgänglig information är kostnaden per kilowattimme på Svalbard ca 1,84 kr inklusive 

nätavgift. Dock skulle man inte slippa undan nätavgiften i våra case som inte är helt off grid. 

Därav blir det en felmarginal i att vi borde ha jämfört våra nätanslutna case med 1,83 kr/kWh. 

Vi har jämfört alla case med 1,84 kr/kWh. Om kostnaden per kilowattimme understiger 

kostnaden för nätanslutning, så är off grid ett bra alternativ. Vi fick veta av energibolaget i 

Longyearbyen att om man inte är ansluten till fjärrvärmenätet är energipriset 2,49 kr/kWh 

plus en årsavgift på 2389 kr. Då vi fick veta att det inte är möjligt att använda elnätet som 

lagring, skapade vi Hybrid Limited. Detta case har ingen överproduktion någon timme under 

året, men det resulterar i en total produktion som är förhållandevis liten. Hybrid limited är 

procentandelar av Hybrid 73, vars vinddel visade sig olönsam, och solel lönsam. Totalt sett 

blev Hybrid 73 olönsam. Det blev samma utfall för Hybrid Limited, även om 

produktionspriset var lägre än jämförelsepriset 1,84 kr/kWh. Den totala vinsten understiger 
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hybridens driftkostnader per år. Vid jämförelse med energipriset 2,49 kr/kWh blev hybrid 

limited lönsam, men avbetalningstiden blev 43 år. Det är längre än den tekniska livslängden 

för komponenterna och därför blir Hybrid limited inte ekonomiskt försvarbar oavsett 

jämförelsepris.  

Det skulle bli direkt olönsamt att ha tillräckligt många batterier för att vara helt off grid. Off 

grid-priset från statistiken inkluderar inte installationskostnader, varpå det kommer bli ännu 

dyrare i praktiken. Då det blev mycket mer olönsamt än vi hade föreställt oss, blev det inget 

alternativ att undersöka möjligheterna för vätgas. Det är ännu högre kostnader än för batterier 

(Barbir, 2005). Eventuellt kan det bli en lösning i framtiden som då gör det möjligt att lagra 

elektrisk solenergi från sommarhalvåret, till vintern. I nuläget är det inte optimalt med 

överproduktion. Det enda case som uppfyller detta och samtidigt ger lönsamhet är Solcase 3. 

 

4.5 Valet av Solcase 3 
Det finns ett värde i miljöprofilering, men det ska för den sakens skull inte vara direkt 

olönsamt med förnybar energi. Tack vare att PVsyst genererade en ekonomisk analys, kunde 

vi tidigt avgöra att Solcase 3 skulle bli lönsam samt ge jämnare energiproduktion över 

dygnet. Dessa ekonomiska analyser tidigt i arbetet, gjorde det möjligt att välja ut Solcase 3 att 

gå vidare med. Solcase 3 fick lägst produktionskostnad, och samtidigt som anläggningen 

halverades blev den totala produktionen ändå snarlik. Halveringen av den installerade 

effekten innebar alltså att effekttopparna mitt på dygnet jämnades ut så att det inte översteg 

behovet någon timme under året. Vi valde därmed ut Solcase 3 som bidrag till Hybrid 73, då 

detta case enligt PVsyst hade en lägre produktionskostnad per kWh än jämförelsepriset. När 

vi analyserar Figur 7 och 8 så syns tydligt hur produktionen fördelar sig jämnare över dygnet 

för tracking. Solcase 3 har inte heller någon överproduktion, samtidigt som egenanvänd 

energi av produktionen är högre och anläggningen hälften så stor som för Solcase 2. 

 

4.6 Hur Svalbards geografiska placering påverkar 
Vi valde dual axis tracking till Solcase 3 för att få ett så högt utbyte som möjligt till minsta 

möjliga modulyta. Det visade sig också vara lönsamt, till och med några ören mindre per 

kilowattimme i produktionskostnad, jämfört med fast lutning. Driftkostnaden för tracking 

antog vi till den dubbla jämfört med fast lutning. Anläggningen med fast lutning hade dubbelt 

så stor installerad effekt, men båda casen har samma totala driftkostnad. Ett val av endast 

vertikalaxlad tracking, hade kunnat bli mer lönsamt. Vertikal tracking ökar produktionen mer 

än horisontell tracking vid höga latituder, samtidigt som det borde vara billigare med bara en 

axel än två axlar. Vi tog inte hänsyn till ökad verkningsgrad vid kallt klimat, så det finns 

möjlighet att energiproduktionen från solcellsanläggningen blir ännu högre i praktiken. 

Svalbard uppfyller kriterierna för definitionen av kallt klimat, som är en årsmedeltemperatur 

under noll grader enligt (Fakorede et al., 2016). 

Isklumpar som lossnar från rotorbladen kan få väldigt höga hastigheter och skada både 

människor och närliggande byggnader. Detta kan även skada solcellsanläggningen, vilket 

behöver beaktas vid placering av vindkraftverket. Då inget case med vindkraft blev lönsamt, 
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kan vi bortse från denna risk. Enligt (Andrén, 2015) bör vindlaster på solceller beaktas. Den 

konstant låga solhöjden på Svalbard innebär uppvinklade solceller för bästa resultat, detta 

innebär större risker för vindlaster. Däremot är det överlag låga vindhastigheter på 10 meters 

höjd och solcellerna kommer vara placerade på marknivå. Därmed är det ännu lägre 

vindhastigheter vid modulerna, och vindlaster uppskattas till marginell risk. 

 

4.7 Alternativa möjligheter 
Både Solcase 3 och Hybrid limited täcker en ganska liten del av energibehovet. Om intresse 

finns att täcka en större del, så behövs en större anläggning. Större anläggningar är ofta mer 

lönsamma än mindre anläggningar, men problemet är de dimensionerande effekttopparna. 

Det finns ingen möjlighet att använda elnätet som lagring, men det skulle eventuellt finnas 

andra sätt än batterier och vätgas. Om anläggningen är belägen nära en byggnad kan det 

finnas fler alternativa lagringsmöjligheter än tidigare nämnda. Exempelvis ett hushåll som 

använder sig av direktverkande el som uppvärmningsform, kan spara pengar på att använda 

överskottsproduktionen från anläggningen till att värma hushållet. Utnyttjandet av 

överskottselen i hushåll skulle innebära att det går att installera anläggningar med 

överproduktion. Fördelarna med detta är att hushållet behöver en lägre andel köpt energi och 

hushållsägaren får billigare fakturor för uppvärmning. Vi räknar inte på denna besparing, utan 

ser endast fördelen med att kunna ha en större anläggning och täcka en större andel av 

containerns energibehov. Ett annat alternativ skulle kunna vara att omvandla elenergin från 

överskottsproduktionen till värmeenergi, med hjälp av en resistor som värmer upp vatten i en 

ackumulatortank. Det skulle också vara möjligt att ha en till container, och ge överskottet till 

den. Möjligen kunde då de två containrarna vara inställda på ”natt” vid olika tidpunkter så att 

behovet jämnas ut mer. Att ha en lite större anläggning med förnybara energikällor och 

utnyttja överproduktionen som värme eller el i hushåll, kan ses som en samhällsnytta ur ett 

miljöperspektiv, genom att fler kilowattimmar kommer från förnybar energi.  
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5 Slutsats 
 

För placering av anläggningen i Longyearbyen, och med anslutning till fjärrvärmenätet, är det 

endast Solcase 3 som får ett positivt nuvärde och därmed blir lönsam. Vid placering lite 

utanför samhället där energipriset är högre, skulle det bli ännu högre lönsamhet för Solcase 3. 

Inga vindkraftverk eller andelar till hybrider blev lönsamma. Bäst resultat för case med 

vindkraft med avseende på produktion och ekonomi blev Hybrid limited. Avbetalningstiden 

för Solcase 3 är 14 år, medan det för Hybrid limited blir 43 år. Då är Solcase 3 jämfört med 

energipriset 1,84 kr/kWh och Hybrid limited med 2,49 kr/kWh. Den tekniska livslängden för 

ett vindkraftverk är kortare än 43 år, varpå Hybrid limited inte ekonomiskt försvarbar, varken 

i Longyearbyen eller utanför.  

Off grid är inte heller ekonomiskt försvarbart, inte ens i jämförelse med energipriset 2,49 

kr/kWh. Om nätet i Longyearbyen hade haft kapacitet att ta emot elen, hade nätanslutning 

varit mer ekonomiskt lönsamt med det aktuella elpriset på Svalbard, än vad det skulle vara att 

investera i batterier. PVsyst, offerter, överslagsräkning, LCOE i Matlab, allt som använts för 

att analysera de ekonomiska aspekterna, talar för att det inte är ekonomiskt lönsamt med 

batterilagring på Svalbard. Batterilagring får ändå ses som relativt etablerad på marknaden, 

om man jämför med vätgaslagring. I framtiden kan subventioner och regelsystem göra att 

t.ex. en kombination eller enskild användning av vätgaslagring och batterilagring, inte blir en 

allt för stor förlustinvestering.  

Rent investeringsmässigt så är därmed Solcase 3 utan tvekan det mest lönsamma av alla case, 

men produktionsmässigt är det Hybrid limited som går vinnande ur den kategorin. Inte bara 

är det en större total produktion, men också att den producerar energi året runt, vilket Solcase 

3 inte gör p.g.a. att solen aldrig är uppe under vintermånaderna. Är man ute efter 

miljöprofilering och är ok med en viss ökning i energikostnad, så är Hybrid limited ett 

alternativ. Då blir fördelen ett grönt energitillskott under hela året. En investering i Solcase 3 

ger inte bara fördelen med miljöprofilering utan även lägre energikostnad under perioden då 

solen är uppe. 

Den optimala anläggningen Solcase 3 är fördelaktig både ur ett ekonomiskt och tekniskt 

perspektiv. Trackingen ger en jämn produktion jämfört med fast lutning. Effektiviteten med 

tracking gör det också möjligt med färre moduler. Futufarm efterfrågade en så hanterbar 

lösning som möjligt, vilket ger ytterligare incitament till denna anläggning. Nätanslutning är 

det enda försvarbara jämfört med off grid. Om det i framtiden går att lagra i elnät på 

Svalbard, kan det öppna upp möjligheter för en större anläggning. Vilket kan leda till högre 

lönsamhet då små anläggningar ofta är olönsamma. I nuläget och med urval av våra case, är 

det mest optimalt med nätansluten solenergi, kompletterad med tracking-teknik. Det ger 

endast ett förnybart tillskott på sommarhalvåret, men det är bättre än inget tillskott alls. Dessa 

resultat är inte bara applicerbara på Svalbard, utan även på alla platser i världen med liknande 

förutsättningar. 
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Bildinformation 
 

Samtliga bilder i rapporten har tillåtelse enligt upphovsrättsinnehavaren: 

Bild på omslaget (Unsplash, 2018). 

Figur 1 och 2 från Futufarm´s bildarkiv. 

Övriga figurer är skapade av författarna till denna rapport. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Beräkning av solinstrålning 

 Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt 

αmedel 

[˚] 

10,31 21,81 30,78 34,88 32,85 25,26 14,48 3,17 

am [-] 5,59 2,69 1,95 1,75 1,84 2,34 4,00 18,08 

I 

[W/m2] 

356,38 716,16 855,50 898,87 878,56 778,84 522,55 17,54 

Ifaktor 

[W/m2] 

335,54 708,85 855,37 895,61 877,47 776,17 503,50 15,65 

Soltidtot 

[h/mån] 

11,217*

31= 

347,73 

20,617*

30= 

618,51 

24*31= 

744,00 

24*30= 

720,00 

24*31= 

744,00 

24*31= 

744,00 

14,47*3

0= 

434,10 

6,58*31

= 

203,98 

Soltiddir

ekt 

[h/mån] 

62,00 240,00 248,00 180,00 155,00 120,00 62,00 0,00 

Soltiddif

fus 

[h/mån] 

285,73 378,51 496,00 540,00 589,00 624,00 372,10 203,98 

Edirekt 

[kWh/

m2] 

10,40 50,62 53,03 40,30 34,00 23,29 12,94 0 

Ediffus 

[kWh/

m2] 

12,73 33,88 53,04 60,67 64,68 60,75 24,31 0,45 

Etot  

[kWh/

m2] 

23,13 

 

84,50 

 

106,07 

 

100,97 

 

98,68 

 

84,04 

 

37,25 

 

0,45 
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Bilaga 2: Specifik output för verkningsgrad 22,6 % 

Månad Instrålning [kWh/m2] Output [kWh/m2] 

mars 23,13 5,23 

april 84,50 19,10 

maj 106,07 23,97 

juni 100,97 22,82 

juli 98,68 22,30 

augusti 84,04 18,99 

september 37,25 8,42 

oktober-februari 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Bilaga 3: Beräkning för yta av solcellspaneler som behövs vid olika dimensioneringar, 

samt ekonomisk överslagsberäkning 

 

Case a: transparenta modeller, dimensionering efter maj månad 

Energibehov ➔ 110 kWh × (31×4 + 30×3) = 23 540 kWh, under mars till september månad. 

∑(Specifik output) = 120,83 kWh/m2 

Eoutput = 106,07 [kWh/m2]×0,226 = 23,97 kWh/m2 i maj 

Ebehov= 110 [kWh]×31= 3410 [kWh] i maj 

Amodul = 1,663 × 0,99 = 1,65 m2 

Abehov = Ebehov/ Eoutput = 
3410 𝑘𝑊ℎ

23,97 𝑘𝑊ℎ/m2 = 142,26 m2  

Antal solcellsmoduler  
𝐴𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣

𝐴𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙
 =  

142,26

1,65
= 86,22        

Märkeffekt = 372 Wp 

Installerad effekt = 372 × 86 = 31 992 Wp ➔ 31,992 kWp 

Aanläggning = 86 × 1,65 = 141,9 m2 

Outputtot = Aanläggning × Eoutput = 141,9 × 23,97 = 3401,34 kWh i maj 

Täckning av behov [%] = 
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐵𝑒ℎ𝑜𝑣
  = 

3401,34 𝑘𝑊ℎ

3410 𝑘𝑊ℎ
  = 99,75 % av behovet i maj 

Sammanställning av medelproduktion mar-sept för solcase a: 

Månad Outputtot [kWh] Behov [kWh] Täckning [%] 

mars 741,77 3410 21,75 

april 2709,86 3300 82,12 

maj 3401,60 3410 99,75 

juni 3238,05 3300 98,12 

juli 3164,61 3410 92,80 

augusti 2695,11 3410 79,04 

september 1194,59 3300 36,20 

Totalt 17 145,58 23 540 72,84 

 

Case b: Transparent, dimensionering 10 kW 

27 [st] × 1,65 [m2] = 44,55 [m2] 

Sammanställning av medelproduktion mar-sep för solcase b: 

Månad Outputtot [kWh] Behov [kWh] Täckning [%] 

mars 233,00 3 410 6,83 
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april 850,91 3 300 25,79 

maj 1067,86 3 410 31,32 

juni 1016,63 3 300 30,81 

juli 993,47 3 410 29,13 

augusti 846,01 3 410 24,81 

september 375,11 3 300 11,37 

Totalt 5382,98 23 540 22,87 

 

Ekonomisk kalkyl solcase a-b:  

Pris för ett system på 20,14 kWp, 53 moduler, exklusive moms = 351 000 kr 

Styckpris blir: 
351 000

53
 = 6 622,60 kr 

Vi kompenserar för eventuella extrakostnader med att multiplicera med en faktor: 

6622,60 × 1,0434 = 6910 kr  

(se bilaga 7) 
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Bilaga 4: Val av solcellsmodul i PVsyst, solcase 1-3 
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Bilaga 5: Indata PVsyst solcase 1-3 

 Enhet Solcase 1 

Stand alone 

>1kWp 

Solcase 2 

Nätansluten 

<20kWp 

Solcase 3 

Nätansl. 

Tracking <20 

kWp 

Källa 

Modultyp [-] Monokristallin

a kisel 250 

Wp, 60 celler 

Monokristallin

a kisel 250 

Wp, 60 celler 

Monokristallin

a kisel 250 

Wp, 60 celler 

 

Lutning [˚] 54 54 0-80  

Azimuth 

avvikelse 

[˚] 0 0 (-)120 - 120  

Typ av 

installation 

 fixerad fixerad tracking  

Mätstation  MeteoNorm 

7.1 station 

(Barentsburg) 

MeteoNorm 

7.1 station 

(Barentsburg) 

MeteoNorm 

7.1 station 

(Barensburg) 

 

Växelriktare, 

typ 

 MPPT 360 W 4,2 kWac with 

2 MPPT 

4,2 kWac with 

2 MPPT 

 

Antal MPPT  ? 4 2  

Modulkopplin

g 

 8 serie, 5 

strings 

10 serie, 4 

strings 

10 serie, 2 

strings 

 

Energibehov [kWh/år

] 

40 150,00 40 150,00 40 150,00  

Skuggning [m2] 0,00 0,00 0,00  

Cos phi för nät  Inget nät 1,00 1,00  

      

Modulyta [m2] 65,10 65,10 32,50  

Antal moduler [-] 40 40 20  

Installerad 

effekt  

[kWp] 10,00 10,00 5,00  

Standard 

systempris 

[kr/Wp] 22,44 inkl 10% 

pålägg 

13,53  inkl 

10% pålägg 

13,53 (inkl 

10% pålägg) + 

9 för tracking 

(Lindahl, 

2016) 

Tillägg för 

extra batterier 

[kr] 245 600,00 - - Bilaga 

12 

Totalt pris [kr] 470 000,00 135 300,00 112 650,00  

Ränta [%] 4 ,00 4,00  4,00 (Lindahl, 

2016) 

Table 13 

Avbet. Tid [år] 20  20 20 (Lindahl, 

2016) 

Table 16 
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Driftkostnad [kr/år] 1000,00 1000,00 

(100kr/kWp) 

1000,00 (varav 

100kr/kWp*2) 

(Lindahl, 

2016) 

Table 16 

Växelriktare, 

pris 

[kr] Inkluderad i 

systempriset. 

Inkl mppt 

Inkluderad i 

systempriset. 

Inkl mppt 

Inkluderad i 

systempriset. 

Inkl mppt 

(Lindahl, 

2016) 

Albedo? [-] 0,64 

(medeltal) 

0,64 0,64 (Mazzol

a et al., 

2016)  

Fig 5 

System 

degradation 

[%] 1,00 0,50 1,00 (Lindahl, 

2016) 

Table 16 

Livslängd [år] 30 30 30 (Lindahl, 

2016) 

Table 16 

Valuta  SEK SEK SEK  

Skatter 

(moms) 

[%] 0 0 0  (Lindahl, 

2016) 

Table 

11, 12 

Subventioner [kr] 0 0 0  
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Bilaga 6: Resultat från PVsyst solcase 1-3 

 Enhet Solcase 1 Stand 

alone 

Solcase 2 

Nätansluten 

Solcase 3 

Nätansluten, 

tracking 

Tid för lagring [h] 24,5 - - 

Pris producerad 

energi 

[kr/kWh] 9,36 1,51 1,47 

Producerad 

energi första året 

[kWh/år] 7144 7271 6319 

Specifik 

produktion första 

året 

[kWh/kWp] 714 727 1264 

Använd energi 

första året 

[kWh/år] 6784 6283 6319 

Egenanvänd 

andel av behovet 

[%] 95 86,4 100 

Såld/ lagrad 

energi första året 

[kWh/år] 361 988 0 

Köpt energi [kWh/år]  40150-6283= 

33867 

40150-6319= 

33831 

Performance 

Ratio 

[%] 84,8 91,8 91,47 

Årlig kostnad [kr/år] 63 505 10 956 9289 
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Bilaga 7: Offert solceller PPAM 
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Bilaga 8: Sammanställning av medelproduktion per månad för Vindcase 1-3 (för 

exempelberäkning, se bilaga 9) 

Energi per månad Vindcase 1 [kWh] Vindcase 2 [kWh] Vindcase 3 [kWh] 

Jan 11 780 8045 4540,0 

Feb 10 470 6903 3895,7 

Mar 6717 4580 2584,8 

Apr 6110 4166 2351,1 

Maj 4257 2902 1637,8 

Jun 3833 2613 1474,4 

Jul 4863 3314 1870,3 

Aug 2664 1812 1022,8 

Sep 3833 2613 1474,4 

Okt 7175 4896 2763,2 

Nov 9750 6657 3756,9 

Dec 11 192 7643 4314,1 
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Bilaga 9: Beräkning av medelproduktion för Vindcase 1, med script i Matlab 

A = 237.8; 

Cp = 0.2; 

k = 1.9; 

densitet = 1.276; 

v = [6.50 6.39 5.39 5.28 4.63 4.52 4.84 3.96 4.52 5.51 6.17 6.39]; 

Pmean = 0.5*k*Cp*densitet*A*v.^3; 

hoursMonth = [744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744]; 

Qmean = Pmean.*hoursMonth 

 

>> Qmean = 

1.0e+07 * 

1.1780    1.0470    0.6717    0.6110    0.4257    0.3833    0.4863    0.2664    0.3833    0.7175    

0.9750    1.1192 
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Bilaga 10: Produktion per månad för Hybrid 73 

Produktion per 

månad 

Hybrid 73 Energibehov 

Jan 4925,1 3410 

Feb 4116,8 3190 

Mar 3147,4 3410 

Apr 2976 3300 

Maj 5057,8 3410 

Jun 3610,1 3300 

Jul 3187,5 3410 

Aug 2867,7 3410 

Sep 3039,3 3300 

Okt 3611,6 3410 

Nov 3916,8 3300 

Dec 4713,9 3410 

Total 45 170 40 260 
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Bilaga 11: Beräkning av nätkostnad fördelat på använd energi 

Energipriset på Svalbard för en kund i Longyearbyen är  

1,78 NOK/kWh  och 0,92 NOK/dag = 1,83 kr/kWh och 0,95 kr/dag 

1,83*110*365=73474,5 kr/år + 0,95*365= 346,75 kr/år 

Utslaget per kWh, då inkl nätkostnad blir det 73821,25/(110*365)= 1,84 kr/kWh 
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Bilaga 12: Offert batterier PPAM 
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Bilaga 13: Script till Matlab, ekonomisk analys för Hybrid limited jämfört med 

energipriset 1,84 kr/kWh 

 

r=4;  

n=20; 

q=1+r/100; 

a=(r/100*q^n)/(q^n-1); 

  

produktionspris=1.8; 

produktion=7811; 

Kdrift=783.84+400; 

invest=135690+45060; 

  

fk=(q^n-1)/((r/100)*q^n); 

K=(produktion*(2.49-produktionspris))-Kdrift; 

N=fk*K; 

  

payOff=invest/K; 

 

>> 

N = 

  -1.1843e+04 

 

payOff = 

 

 -207.4248 
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Bilaga 14: Script till Matlab, ekonomisk analys för Hybrid limited jämfört med 

energipriset 2,49 kr/kWh 

 

r=4;  

n=20; 

q=1+r/100; 

a=(r/100*q^n)/(q^n-1); 

  

produktionspris=1.8; 

produktion=7811; 

Kdrift=783.84+400; 

invest=135690+45060; 

  

fk=(q^n-1)/((r/100)*q^n); 

K=(produktion*(2.49-produktionspris))-Kdrift; 

N=fk*K; 

  

payOff=invest/K; 

 
 

>> 

N = 

 

   5.7158e+04 

 

 

payOff = 

 

   42.9769 
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