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Abstract  
 

Simris local energy system is a very interesting project dealing with renewable energy 

production in a local electricity grid. This energy system supplies a small community of 

about 200 households in Simrishamn municipality on the East coast of Sweden with electric 

power. 

The energy comes from a solar park, and a wind farm that is located along the coastline. 

Simris local energy systems is a part of a major European project, InterFlex, where several 

different energy companies and manufacturers test their possibilities for local energy systems. 

The geographic position is the most suitable area for solar/wind power production, which is 

the basis for the entire project. By 2030, the EU has high goals to reduce the fossil energy 

sources. Simris is a part of the EU pilot projects for local energy systems. 

The wind turbines are three Vestas 225 kW built in 1993 and one Enercon 500 kW built in 

1996. Photovoltaic installation is placed on a hectare of land, and its effect is 400 kW (for the 

whole solar system).  

Österlenvind AB is the owner of the entire production facility, both photovoltaic installation 

and wind turbines. E.ON owns the power grid and on the way there will be synergy in the 

project between E.ON and Österlenvind AB. To secure electricity distribution has E.ON 

increased the system by implementing a biodiesel generator and a battery storage. The entire 

facility is linked to the regional power grid and it acts as a supplier of renewable energy when 

there is an excess of electricity production in the plant. When there is no electricity, society 

Simris get power from the national grid. 
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Sammanfattning  
 
Simris lokala energisystem är ett mycket intressant projekt som handlar om förnybar 

energiproduktion i ett lokalt elnät. Detta energisystem försörjer ett litet samhälle på cirka 200 

hushåll i Simrishamn kommun på östkusten av Sverige med el. Energin kommer från en 

solcellspark och en vindkraftsanläggning som ligger längs kustlinjen. Simris lokala 

energisystem är en del av ett större Europeiskt projekt, InterFlex, där flera olika energibolag 

och tillverkare testar sina möjligheter för lokala energisystem. Den geografiska positionen är 

den lämpligaste förutsättningen för sol/vind elproduktionen,  som är grund för hela projektet. 

Från 2030 har EU höga mål för att minska de fossila energikällorna. Simris är en del av EU:s 

pilotprojekt för lokala energisystem. 

Vindkraftverken är tre stycken Vestas 225 kW byggda år 1993 och ett Enercon 500 kW byggt 

år 1996. Solcellsanläggningen är placerad på ett hektar mark och dess effekt är 400 kW (för 

hela solcellsanläggningen).  

Österlenvind AB är ägare till hela produktionsanläggningen, både solcellsinstallationen och 

vindkraftverken. E.ON äger elnätet och på det sättet blir det synergi i projektet mellan E.ON 

och Österlenvind AB. För att säkra eldistributionen har E.ON valt att i systemet 

implementera biodieselgenerator och batterilagring. Hela anläggningen är kopplad till det 

regionala elnätet och det fungerar som leverantör av förnybar energi då det blir ett överskott 

av elproduktion i anläggningen. Då det inte sker någon elproduktion får samhället Simris el 

från det nationella stamnätet.  
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Förord 
Denna rapport är ett resultat av 3 års studier på Högskolan i Halmstad inom programmet 
Energiingenjör - förnybarteknik 180 högskolepoäng. En rapport som presenterar Simris 
lokala energisystem.  

Främst vill jag tacka Göran Sidén för hjälp med att välja projektarbetet som var intressant och 
givande där jag fick se de verkliga förutsättningarna för förnybart lokalt energisystem. 

Sedan vill jag tacka Ola Jönsson som är grundaren till projektet och som har bidraget till en 
förståelse av förnybar energiproduktion till allmänheten och har dessutom sedan starten drivit 
ett sådant svårt realiserbart projekt. Ola Jönssons information om projektet var värdefullt och 
utan hans bemötande hade denna rapport inte kunnat skrivas.  

Jag vill även tacka Jan-Erik Olsson som är avdelningschef på E.ON för Sveriges södra region 
(Malmö) med ansvarsområde för Simris. E.ON innehar ägarskap av elnät och utveckling av 
det lokala energisystemet för orten Simris i Simrishamns kommun, där de har förverkligat ett 
framtidens energisystem. 

Sist men inte minst vill jag tacka mina närstående och mina vänner för allt stöd jag fått under 
arbetet med detta projekt som var en stor utmaning för mig och som har slutförts med deras 
råd och hjälp.  
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1 Inledning  

 
Mänsklig teknisk utveckling har lett till flera olika uppfinningar, allt från eld för matlagning i 
början av människans historia till kärnkraft och energi från förnybara källor. 

Elden har hjälpt oss människor att tillaga mat och försvara oss mot vilda och farliga djur. 
Många tänker inte på det faktum att eld är en form av energi, den energi som är en kemisk 
form i grunden. Elden var med mänskligheten under lång tid. Uutveckling av energisystem 
ledde till den industriella revolutionen och då började man använda fossila bränsletyper. Det 
allt större energibehovet där det använts kol som bas-energibärare med dess förbränning, 
ledde till försurningar och försämring av miljön.  

För cirka 50 år sedan var kärnkraft en av de hypermoderna teknikerna som fanns. Flera 
olyckor såsom Tjernobyl, som är mest känd, ledde till stor miljöpåverkan i Europa och över 
hela världen. Tekniken är dessutom mycket svårhanterad. 

Forskning och utveckling samt miljötänk har lett till nya tekniska lösningar som hjälper oss 
att överföra befintlig energi utan att göra för stor påverkan på den omgivande miljön. 
Tekniska lösningar har migrerat från andra projekt som vi nu kan använda oss av i vårt 
dagliga liv är sol- och vindkraft.  
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2 Frågeställningar och Avgränsningar 
Frågeställningar är en viktig del av arbetet och med rätta frågor får man fram viktiga aspekter 

på projektet. Dock kan man inte alltid finna ett svar på alla frågeställningar men i detta arbete 

görs ändå ett försök. 

2.1 Simris ett självförsörjande samhälle  

I Skånes län finns ett samhälle som vill bli självförsörjande på el. Rapporten behandlar 
bakgrunden till hela projektet om off-grid i samhället, syftet och konsekvenser, hur det hela 
började och uppföljningen av dess utveckling fram till nutid. 

2.2 Solenergi 

Sverige har låg solinstrålning men man kan ändå få ut energi från den, men inte lika mycket 
som i sydliga länder med deras långa soldagar och dess höga solstånd under hela året.  

Som en del i arbetet undersöktes solenergin som insamlats under cirka ett år.  Det hela 
analyserades och det föreslogs förbättringar för som var möjliga att implementera både på 
kort- och lång sikt. Tekniken för att insamla solenergi och eventuella förslag till bättre teknik 
gav en god potential. 

2.3 Vindkraft  

Vindkraft är en stor del av Simris energitillskott.  När det ej finns någon tillgång till solenergi 
så kompletteras systemet med vindkraft. Hur pass effektiva är dessa verk? Finns det bättre 
alternativ till dagens vindkraftverk sett från den geografiska positionen eller ska annan teknik 
i form av andra typer av vindkraftverk användas för att få ut bättre effekt.     

2.4 Lagring  

Elenergi med förnybara energisystem är instabila på ett litet geografiskt område. Vid ett 
tillfälle kan det blåsa och/eller vara tillräckligt med sol för solcellernas energiproduktion. 
Plötsligt kan vädret ändras snabbt och energi som tillförs blir begränsad. Den toppeffekt som 
används mest i hushållet är under kvällstid och därför måste man lagra energi för att klara den 
konsumtionen. Detta kan göras via lagringssystem och i arbetet vill man undersöka vilka 
lagringsmöjligheter det finns som är rimliga att använda och hur detta kan anpassas för att 
systemet ska bli säkrare och få en högre grad av stabilitet.  
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2.5 Elnätet som ett komplement  

För samhället är el-energi en av de viktigaste energiformer som finns. I västvärlden är vi 
beroende av detta, allt från en telefon eller ett kylskåp kräver el för att användare ska kunna 
kommunicera med andra eller äta oförstörd mat. Staten lägger mycket kraft och resurser på 
att göra elnätet säkert och stabilt. Även stora företag satsar mycket resurser för den del de 
ansvarar för. I Simris finns tillgång till elnät ägt av E:ON. Med det förs ett visst antal kilowatt 
elenergi in till detta samhälle utifrån. Som en del av en studie vill man undersöka det totala 
underskottet av elenergi som invånarna inte får från sina lokala kraftverk, dvs. den energi de 
behöver för att behålla sin nuvarande livsstil. 

2.6 Avgränsningar  

Denna studie är begränsad till 15 högskolepoäng och rimliga avgränsningar kommer kanske 
att behöva göras för att få en rimlig omfattning respektive tidsbegränsning. En eventuellt 
noggrannare studie kan komma att omfatta större del data som måste samlas under längre tid 
och i vissa fall är väldigt svår att hantera.  

• Energiförbrukning för Simris invånare respektive antalet bosatta där är ej ännu 
kontrollerad. Energidata kommer somt tas med är för  hela samhället. 

• Historisk bakgrund kommer att utgå från den tidpunkt där första förnybara 
energikällan var installerad och klar. 

• Arbetet tar ingen hänsyn till ekonomi trots att det är en viktig aspekt i liknande 
projekt. 
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3 Mål och syfte 
Det grundläggande syftet med rapporten är att se hur Simris lokala energisystem fungerar 
under verkliga förhållanden, vilken teknik som används och hur dessa lösningar 
implementeras även för en så liten ort som Simris (som ett pilotprojekt). Kommer detta 
pilotprojekt att tillfredsställa det energibehov som konsumenter kräver eller måste det 
tillföras elenergi utifrån. Huvudsakliga kontrollen görs på deras energibalans, det vill säga 
hur mycket elenergi måste tillföras samhället och hur mycket producerar de själva. 
Elstabilitet är en viktig aspekt i samband med sådana projekt då hela systemet inte får 
överbelastas, och befolkningen måste ha god tillgång till el dygnet runt. Vilka möjligheter 
och förutsättningar har ett lokalt energisystem. Även förslag till förbättringar so kan 
implementeras till befintlig anläggning behandlas.  

Tekniken som används vid det här lokala energisystemet är grundat på förnybara källor som 
innebär svårigheter med att tillfredsställa det konstant växande behovet av elenergi. 
Väderförhållanden är instabila för elproduktion som bygger på solceller samt vindkraft. Detta 
leder till att det till att viss del, beroende på väderförhållanden, måste köpas in utifrån.  
Medan det under vinterhalvåret köps in en del av energin, så produceras det under 
sommarhalvåret el i överskott som kan tillföras Sveriges elnät.  

Ett mål i arbetet är att historiskt se tillbaka på Simris lokala energisystem och beskriva om 
teknik som utförs i detta pilotprojekt. Detta gör att läsaren lättare kan följa med i resonemang 
kring förslag till möjliga tekniska lösningar som kan tillämpas i projektet vid 
vidareutveckling.  

 

4 Metod  
Som metod till arbetet valdes en litteraturstudie inom området som är lämplig till projektet 
”lokalt energisystem”, såsom solcellsteknik, vindkraftsteknik, lagring av elenergi och hur det 
fungerar.  

Besök gjordes på plats och då spelades en kort intervju in med grundaren av projektet. Det 
togs också bilder av anläggningen. Frågor ställdes till både grundaren och ansvariga om 
energibalansens möjligheter och elkvalitet, utbyggmaden och ansvaret av hela anläggningen. 
Grundaren Ola Jönsson (som startade företaget i Simrishamn, Österlenvind AB) och Jan-Erik 
Olsson (VD på E.ON och som har ansvaret för Simris lokala energisystem) berättade lite om 
historiken bakom projektet och svarade på frågorna som ställdes vid studiebesöket i 
Simrishamn.  

Frågorna till dem var främst inriktade på lokala energisystemet i Simris och de grundades på 
elproduktion, förbrukning och import det vill säga energibalansen i lokalelnätet i Simris. Det 
som är mest intressant med ett lokalt energisystem som baseras på förnybara energikällor, är 
att upprätthålla det elbehov som efterfrågas.  
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5 Bakgrund  
Energi är en av de viktigaste resurserna i världen. Utan det skulle vårt samhälle se helt 
annorlunda ut. Ur historisk synvinkel har det gått väldigt lite tid sedan mänskligheten fick 
elektricitet men behovet växer kontinuerligt. Alla våra nutidens bekvämligheter såsom 
datorer, mikrovågsugnar, diskmaskiner, kylskåp med mera, kom ifrån en enda viktig 
uppfinning, el. Även första resan till rymden och månen skulle vara omöjlig utan el. Världen 
över kommer oftast el från fossila energibärande bränslen i form av olja, kol, naturgas eller 
kärnkraftverk [1].  

Vattenkraft är också ett stort komplement då det handlar om elektricitet. Man dock inte alltid 
bygga sådana komplexa verk eftersom som man skadar naturen vid sådana byggen, oftast 
med översvämmade odlingsrika marker som följd. Ett annat problem är elöverföring på så 
långa avstånd som vi har i Sverige, där de flesta vattenkraftverk är placerade, och där det 
finns mycket vatten och optimal fallhöjd för att få ut maximal effekt från turbiner. Även om 
vattenkraft räknas som en förnybar energikälla kan dock byggande av ett sådant system göra 
stor påverkan på den närliggande miljön både under bygget och under hela dess livslängd. 

Fossila energikällor kommer att ta slut inom en kort framtid, de flesta prognoser ligger runt 
30–55 år. Men allt detta som används nu över hela världen tar inte bara slut. Det är också en 
orsak till försämring av klimatet på jordklotet. Därför har mänskligheten och främst 
industriella länder ägnat stor forskning åt förnybara energikällor såsom solceller, 
vindkraftverk, vågkraft och biobränsle. El är dock den viktigaste och renaste energityp som vi 
kontinuerligt har behov av ännu. 

Som ett alternativ till traditionella energikällor har det via ingenjörskonst skapats nya typer 
av verk som kan tillvarata sol och vind. Allt detta räknas som förnybara energikällor och 
representeras av solceller, vindkraftverk och vågkraft då det handlar om elproduktion.  

All annan energi kommer att bortses ifrån i detta arbete. Arbete kommer att redogöra för ett 
samhälle som ligger i Skåne i Sverige och benämns Simris. Det är ett litet samhälle med cirka 
200 bosatta. Det som är det mest intressanta är det som handlar om deras eltillförsel. Deras 
eltillgång baseras främst på lokal elproduktion i form av vindkraftverk och solceller. Arbetet 
kommer att grundas på en beskrivning av deras energisystem, detta ur historiskt perspektiv, 
och det kommer att visa möjliga förbättringar i deras system.  
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6 Teori 
Ett lokalt energisystem är ett projekt där energikällor lokaliseras nära bebodd plats. Detta 
leder till minskning av förluster vid överföring av vanligtvis el från större anläggningar som 
exempelvis kärnkraftverk eller vattenkraftverk men också från kraftvärmeverk.  

Simris har ett väl fungerande projekt där elenergi tas från förnybara energikällor som vind- 
och solenergi därför är det extra intressant att följa projektet från början, se hur det fungerar 
och vad deras lokala energisystem består av.  

Huvudsakliga elenergisystemet grundas på två faktorer, dels fyra stycken vindkraftverk och 
dels en solcellsanläggning där vindkraft oftast är primär källa för elenergin tack vare deras 
geografiska position. Solceller är en sekundär källa och den blir det på grund av den korta 
tiden för solinstrålning. Vindkraftverken är placerade i öppna områden och nära kustlinjen för 
att nå den maximala effekten och detsamma gäller för solcellsanläggningen. Sverige har kort 
soltid och därmed blir produktionen så låg.  

Anläggningen är också utrustad med batterilager och reservkraftverk samtidigt som det är 
kopplat till det regionala elnätet. Detta leder till att det vid dåliga väderförhållanden får de 
bosatta i Simris tillgång till el antingen via elnätet eller ifrån batterilager och reservkraft. 
Batterilagrrt fungerar även som dygnsutjämnare av toppeffekter som kan förekomma under 
morgontimmarna till exempel när alla kokar sitt kaffe och/eller på kvällen då alla kommer 
hem från jobbet och lagar mat eller tittar på TV. Reservgeneratorn är biodiesel-driven och 
därmed kan man klassa hela anläggningen som baserad på förnybar energi även om 
generatorn kan köras med vanlig diesel. 
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Figur 1 

Bild från Google Maps på 
Simris med 
solcellsanläggningen och ett 
av 4 vindkraftverk 

 

6.1 Simris 
 

Simris är en ort utanför Simrishamn och det är 235 personer bosatta, bokföringsår 2014. 
Tidigare var Simris utgångspunkten till Simrishamn, historiskt sett, men i samband med 
kommunreformer på 1860-talet ombildades Simrishamn till stadskommun. Sedan har 
Simrishamn blivit centralort efter flera utökningar [5]. 

Orten Simris ligger nära Östersjöns kustlinje vilket ger till tillgång till framgångsrika 
förhållanden för vindenergi, då det blåser mycket och ofta från havet. Landskap som 
dominerar där är åkrar då detta används till jordbruk. Alla dessa parametrar spelar roll för 
vindbildning som ger god tillgång till vindenergi som sedan tas tillvara i vindkraftverken [6]. 

 

Vid dominerande åkermark och närhet till kustlinjen öppnades även möjligheten till 
utbyggnad av solceller men svårigheter med detta är att Sverige har låg solinstrålning i 
jämförelse med sydliga länder. Det leder till låg energiproduktion från solcellerna med ger 
ändå ett extra tillskott till energibalans i Sverige. 

Elektrisk energi är en så kallad ”färskvara”. Med detta menas att elenergi måste vara i balans 
med tillförsel och förbrukning, men med dagens teknik finns möjligheter att lagra den. Dock 
är tekniken att bygga stora batterilager som detta projekt har väldigt dyr. 

I ett lokalt energisystem med förnybar energi från vind och sol varierar produktionen 
beroende på väderförhållanden. För att säkra systemet finns reservgenerator. Vid värsta 
tänkbara scenario kan den sättas igång utan att eltillförseln till befolkningen i Simris bryts. 
Den körs på biodiesel och detta gör att systemet är förnybart.   
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6.2 Solceller 
Solceller är en av den mest kända och synliga tekniken för elproduktion från solen som nu 
finns på marknaden. När man åker förbi en solcellspark är det väldigt svårt att inte märka 
dessa installationer. Ett vanligt kännetecken är lutade mörka plattor i en viss riktning. Dessa 
plattor absorberar solljus och omvandlar detta till elenergi som sedan används i olika 
sammanhang. 

 Solens energi  

”Solens yta har en temperatur av ca 5900º K och det utstrålar elektromagnetisk strålning 
fotoner, som karakteriseras av våglängd, frekvens och energi.”[2]  

Solens energi bärs av fotoner.  Fotonens energi ges av nedanstående formel. 

𝐸𝐸 = ℎ𝑣𝑣 =
ℎ𝑐𝑐
𝜆𝜆

 

 E = energi, h = Plancks konstanta, v = frekvens, λ = våglängd, c = ljushastighet i vakuum   

För solceller är vi intresserade av en speciell frekvens som har tillräcklig kraft för att förflytta 
elektroner inom solcellen för att vi sedan ska kunna ta vara på den energi de frigör vid sin 
förflyttning. Solenergin som når jorden har större frekvensområde än vad som kan nyttjas i 
solceller. 

 

6.2.1 Den allmänna konstruktionen och funktionen av solceller. 
 

En solcell består av halvledare, grundad av kisel med olika dopningar,  p-dopad kisel och n-
dopad kisel, effekten inträder när kisel doppas. Fosfor är ett ämne som kisel dopas i då 
materialet får ett överskott av elektroner. De blir negativ laddningsbärare och kislet kallas för 
n-kisel. Effekten blir motsatt då kisel dopas i bor och får positiv laddning det vill säga 
underskott på elektroner. Konstruktionen av celler leder på följande sätt till ett tunt skikt av n-
kisel som ligger överst i ”kakan” och den någorlunda tjockare p-kiseln. Kontakten kopplas till 
respektive lager som kopplas till last. 

Vid solstrålning och vid en specifik våglängd flyttas elektroner till ytan på n-kislet om 
fotonen har den nödvändiga energin E=1,1 eV(elektronvolt). Resterande våglängder ger 
antingen inte tillräcklig med energi eller ger för mycket så att överskottsenergin kan 
omvandlas till värme. Allt detta förklarar varför solcellers verkningsgrad är så pass 
begränsade [3].   
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6.2.2 Solcells typer 
 

Dessa plattor är i själva verket enkelt konstruerade tekniska lösningar.  Den vanligaste 
varianten är kiselsolceller (den allmänna typen) men det finns mer komplicerade varianter.  

 

 

 

 

 

 

Monokristalina kiceller – är den typ som har högst effektivitet på grund av den 
perfekta symmetrin av atomer i kristallen. Dess teknik är äldst.  

Polykristalina celler – har en sämre ordning av kiselatomer som medför lägre 
resurskrav för produktion och detta leder till lägre kostnad för produktens 
verkningsgrad då den är lägre än föregående solcellstyp. Allt detta spelar sin 
roll för energi som solceller kan producera. I laborationsmiljö sägs att detta 
mätts upp till 25 %. Den vanliga verkningsgraden ligger i intervallet 14 – 
19%.[8] 

Tunnfilmssolceller – är den tredje vanligaste typen av solceller, denna typ är 
mer och mer vanlig på marknaden nuförtiden. Solceller består då av en 
glasskiva täckt av ett mycket tunt skikt av ljuskänsliga material. 
Tunnfilmssolceller kan tillverkas till en lägre kostnad men har också lägre 
verkningsdgrad. Livslängden är ofta en osäkerhet.  

Olika typer av tunnfilmsceller  är amorfa kiselsolceller,  CdTe-solceller 
(kadmium Cd och tellurid Te) och CIGS-solceller (koppar Cu, iridium In, 
gallium Ga och selenium Se).  

 

Ur kurslitteratur i samband med kursen Solenergiteknik som pågick höstterminen 2015 
Förnybar Energiingenjör på Högskolan i Halmstad finns beskrivningar av de vanligaste 

Figur 2 Solcell uppbyggnad hämtad från kompendium i Solenergikursen ER4024 sidan 61 
avsnit 3 elenergi från solen [7] 

Figur 3 Solcellsanläggning i Simris lokalt energisystem 
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solcellstyperna på sidan 65–67[9]. Den avancerade tekniken gör dock att kostnaden kan stiga 
drastiskt på grund av vissa sällsynta kemiska ämnen. 

Detta arbete handlar om de vanligaste typerna som är installerade i den befintliga och 
fungerande anläggningen i Simris. Texten kommer då inte att handla om några andra 
solcellstyper även om mycket mer avancerade och effektivare tekniker finns och då även 
tunnfilmsolceller utesluts.  

 

 

6.3  Vindkraft 
 

Vindkraft är en annan del av energi som mänskligheten haft tillgång till under sin historia. Då 
var huvudfunktionen i form av en väderkvarn, för att på senare tid utvecklas till en av 
elkraftskällorna. Som väderkvarn var dess enda uppgift att mala säd för mat-produktion. Nu 
ersätts denna funktion för att producera elenergi. Det inräknas i det förnybara på samma sätt 
som solceller fast tillverkningen är resurskrävande. 

Utifrån en rapport som Lennart Söder skrev att vindenergi är begränsad och om man tar ut för 
mycket så sjunker styrkan och det sägs att det är rimligt att den ska vara på dess maximala 
energi som är 59%[10].   

Simris invånare har haft tillgång till denna teknik under flera år. 
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6.3.1 Vindkraftverk allmänna typer 

 

De allmänna typerna fördelar sig mellan havsbaserade och landbaserade verk som dock har 
samma teknik i grunden. Hav- eller sjöbaserad vindkraftverks-konstruktion beräknas tåla mer 
påfrestning på konstruktionen på grund av hårda väderförhållanden. Detta leder i sin tur till 
extrakostnader.  

Den mest kända parken är Lillgrund i Öresund [11]. Den ägs av Vattenfall och har 48 verk 
med en installerad effekt på 110 MW. Dess årliga produktion ligger på cirka 330 GWh och 
den försörjer 60 000 hem med el. Lillgrund invigdes år 2008. Vindkraftverk kan inte hämta 
all energi ur vinden. Hårdare vind gör att det blir mer påfrestning på konstruktionen, därför är 
effekten begränsad vid höga vindar.  

Landbaserade vindkraftverk är enklare och billigare att producera. De utsätts inte för lika 
mycket påfrestning som sjöbaserade. Som exempel på en av sådana parker är Glötesvålen 
[12], ett bra exempel där 30 vindkraftverk på 1010 m höjd över havet är placerade. Dessa 
verk har höjden 125m och beräknad total elprodukt är upp till 220 GWh, modell Vestas V 90. 
Denna parken ägs nu av IKEA och överlämnades år 2014 till dem.  

Vid Simris projekten sker det huvudsakliga el-energitillskottet via vindkraftverk. Deb energi 
från vinden som utvinns visas i en vid daglig översikt av projektens hemsida [13]. På grund 
av vindkraftverkens goda läge ger de ett ständigt energitillskott och ibland tillkommer 
solenergin.  
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6.3.2 Konstruktion och funktionalitet  
 

 

Ett vindkraftverk är av sådan typ som helt 
enkelt tar vara på vindenergi, luftens 
rörelseenergi, där vinden bär med sig energin 
som bildas av tryckfall i atmosfären. Den energi 
som bildas har mänskligheten lärt sig att ta vara 
på för länge sedan i form av väderkvarnar som 
nämnts tidigare. Den energin användes för att 
mala säd och på senare år när tekniken 
utvecklats så överförs vindenergi till el med 
hjälp av generatorer..  

 

 

 

 

 

Konstruktionen är i enkla drag att en rotor sitter 
på ett maskinhus där en generator är placerad på 
ett torn och på en viss höjd ifrån marken. Där 
sitter det fast 3 blad som rör sig runt på grund 
av vind-inblåsning och på det sättet körs 
generatorn i gång. Längden på masten och på 

vingarna varierar beroende på vilken höjd som är lämpligast för specifik anläggning. Den 
allmänna typen av konstruktionen är att en generator sitter uppe på masten och är kopplad till 
växellådan för att kunna hantera olika vindhastigheter. Arbetsområdet ligger på 4–25 
meter/sekund. Dock är den mest effektiva vindhastigheten mellan 12 och 14 meter/sekund 
[14]. Vid den lägre eller högre vindhastigheten upphör elproduktionen. 

  

Figur 4  

Vindkraftverk utan växellåda vid Simris 
lokala energisystem 
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Längden på vindkraftverk räknas ifrån fundamenten där hela konstruktionen är fäst upptill 
högsta punkten av bladet när ett av bladen är i högsta punkt. Detta är totalhöjden på ett 
vindkraftverk. Ett annat begrepp är svepytan; arean som bladen går igenom vinden och fångar 
upp dess energi [15].  

Vindkraftverk kan delas upp i två delar, med och utan växellåda. Vindkraft utan växellåda 
kallas också för direktdriven. Till det direktdrivna vindkraftverkets fördel är att 
reparationskostnaderna minskar på grund av att växellåda inte finns i ett sådant verk, men 
elektrisk utrustning och kraftelektronik är dyrare på grund av frekvensreglering av genererad 
el behövs.  

Livslängden hos vindkraftverk beräknas till omkring 20–25 år och de förväntas att producera 
el lika många år som solceller. För 25 år sedan fanns det ett fåtal verk och men ännu är det 
osäkert exakt hur lång tid som verken kan fullgöra sin funktion.   

Ett annat intressant projekt är vertikalaxlade vindkraftverk som är placerade vid E6, 
motorvägen vid Torsholm, Falkenberg [16] och har blivet beskriven i några artiklar av 
Högskolan i Halmstad av doktorander som forskar där [17]. Vindkraftverks konstruktion 
skiljer sig åt, beroende på generatorns placering i fundamenten. Från rotorn går en axel ner 
till generatorn, därmed är uppbyggnaden enklare och underhållet kan ske i markhöjd. På så 
sett blir underhållet enklare än på de konventionella vindkraftverken. 

I Simris finns fyra stycken vindkraftverk, varav ett av dem är utan växellåda. 
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6.4 Lagring och reservkraft 
 

Lagring och reservkraft är en viktig del av det system som får sin energi från förnybara källor 
som vind- eller solenergi. Dessa källor är diskontinuerliga i sin energitillförsel, då hela 
systemet måste dimensioneras i förhållande till det ”värsta scenario” som kan uppstå. Vid 
situationer då vind- och solenergin inte räcker kan åtgärder vidtas. Detta sker i form av 
inkoppling av reservkraft och/eller  uttag ur batterilager. 

Även för ett sådant system måste rätt frekvens uppehållas. Detta uppnås med ett avancerat 
styrsystem men vissa avvikelser kan förekomma från det nödvändiga 50 Hz. Dessa avvikelser 
är 0.5 Hz uppåt eller nedåt. 

  

6.4.1 Lagring  
 

Lagring av energi är en mycket kostsam verksamhet där elenergi måste förvaras i speciella 
anläggningar i form av batterilagring, vätgas och/eller vattenmagasin. Alla dessa 
anläggningar är kostsamma i uppbyggnad och i de flesta fall förekommer förluster vid 

omvandling av elenergi och även i 
förvaring av batterier. 

 

 

 

 

 

 

 

Vanligaste formen av lagring för småskaligt system eller vid lokalenergisystem sker i form av 
batterilagring. Då kopplas det in x antal batterier till energisystemet. Den allmänna typen av 
batterier som används vid ett sådant system är blybatterier som vanligtvis kommer från 
transportsektor-produktionen det vill säga det är samma typ av batterier som används på 
tyngre bilar, lastbilar. Dess huvudsakliga uppgift är att upprätthålla el-kvalitét och fungera 
som hjälpmedel för ett sådant system, som har förnybara energikällor i form av vind- och 
solkraft. Enligt E.ON och i samband med Simris projekt som lokala energisystem är batterier 
kontinuerligt uppkopplade och är aldrig fullt uppladdade eller urladdade. Ihop med ”smart” 
system, batterier som ser till att el-kvalitén upprätthålls såsom spänning och fasvinkel på den 
el som levereras till kunder.   

Figur 5 

 Batterilager i Simris 
lokala energisystem  



20 
 

6.4.2 Reservkraft   

 

Som reservkraft körs en elgenerator baserad på fossilt bränsle såsom gasturbiner i större 
verksamheter som ett exempel i oljehamnen i Halmstad. Där fins ett flisvärmeverk med en 
installerad elgenerator som drivs av en ångturbin. Då det inte räcker till med energi eller när 
det finns behov av att täcka extra belastning då används gasturbiner. Dock är naturgas väldigt 
kostsam. Större verksamheter har råd att använda naturgas. Mindre anläggningar är 
känsligare i fråga om lönsamhet och för ett så litet projekt som Simris blir detta högst 
olönsamt.  

Reservkraft i mindre skala är rimligt att utföra med en dieselgenerator då kostnaderna är lägre 
både för förvaring av bränslet och kostnader för elproduktion. En sådan anläggning har en 
förbränningsmotor kopplad till en elgenerator och hela anläggningen förser sedan 
konsumenterna med el.  

Dessa system används vid nödsituationer när de vanliga lösningarna inte räcker till eller är ur 
bruk på grund av större fel, då kostnad för energi ökar drastiskt och blir jämförbart med 
drivmedel för vanliga fordon. Därmed undviker energiföretag att använda sådana lösningar i 
någon hög grad.  

 

  

Figur 6 elgenerator, biodiseldriven i Simris lokala energisystem 
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6.5 Elnät tillgång 
 

Tillgång till el i dagsläget då samhället är beroende av el har beskrivits i tidigare avsnitt. 
Behoven sträcker sig från vardagen med att helt enkelt få möjlighet att förvara maten ända till 
livsuppehållande insatser på sjukhuset. Möjligheten för eltillförsel är den viktiga aspekten i 
energibalansen. Medan den största mängden av el produceras i norra Sverige sker den största 
förbrukningen i mittersta och södra Sverige då den delen av landet är det mest folktäta 
området. 

I regel transporteras el via elledningar från producentanläggning till stamnät, regionalt elnät, 
lokalnät och ända fram till konsumenten. I denna transport sker förluster i ledningar och även 
via transformering från högre spänning till lägre från 400 kV högspänningsnät till 10 kV som 

är lokalt elnät och fram till brukare av el på 400 V 
respektive 230 V som vi som konsumenter 
använder dagligen. [18] 

Vid ett lokalt energisystem där de största delarna 
av el kommer från närliggande området blir det 
förluster som uppstår vid överföring och 
omvandlingen minskade. Problemet uppstår vid 
såna projekt som Simris där det uppstår en form av 
oregelbunden tillgång till vind- och solenergi. Det 
problemet löser man genom uppkoppling till 
elnätet, för energibalans och tillgång som är en av 
de grundläggande pelarna i dagsläget. 

 Simris lokalenergisystem har möjlighet att 
leverera till nätet när det sker överskott och använda sig av el-energi både till och från 
regionalt elnät för att täcka behovet av de bosatta där och samtidigt tillföra förnyelsebar 
energi till Sveriges energisektor.  

 

 

  

Figur 7                                
Uppbyggnad av Sveriges elnät 
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7 Resultat  
Simris är ett av de få samhällen i Sverige som har tillgång till ett lokalt energisystem. Min 
studie inleddes genom en undersökning av historiken bakom ett lokalt energisystem och hur 
detta fungerar, vilka tekniska lösningar finns i projektet och vilka förutsättningar projektet 
har i framtiden. En grundlig studie baseras på energibalansen i Simris samhälle där dess 
produktion baseras på så kallat ”grön energi”, energi som produceras där grunden kommer 
från vindkraft och en andel även kommer från solcellsinstallationen.  

Produktionen av förnybar energi är en av aspekterna, som intressant i sådana projekt. Hur 
mycket el kan anläggningarna generera och vad är det för kvalitet på den? 

 

Registrering av data (E.ONs) skedde under en fem månaders period och under den mörkaste 
tiden på året, nämligen under november 2017, december 2017, januari 2018, februari 2018 
och mars 2018 då det enligt Jan-Erik Olsson, avdelningschef för Simris lokala energisystem, 
fanns några data att hämta. Tidigare information hade inte loggats och det fanns därmed inte 
något att använda sig av. Förutom produktionen av elenergi från vind- och solkraft är 
förbrukningen av energi intressant för att kunna se hur energibehovet för Simris invånare  
blev tillfredsställt. 

Diagrammet baseras på en månadsvis elkonsumtion för bosatta i Simris. Då det inte finns 
någon större verksamhet som kräver stora effekter under lång tid är detta system avsett enbart 
för hushållsel. Utgångspunkt för data är november månad 2017 och som tidigare nämnts 
skedde loggning av energiproduktionen inte av ansvarigt företag. Detta inträdde först under 
senare delen av året 2017. 

Trendlinjen i diagrammet visar ett konstant ökande behov av elenergi under fem månaders 
period medan produktionen är varierande beroende på väderförhållanden.  
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Tabell 1 Elproduktion Simris från november till mars månad. 
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Tabell 2  Månadsvis el-förbrukning i Simris från november till mars månad 
 

Data av elförbrukningen som används då var insamlad under en kort period och under 
vinterhalvåret och kan fortsättningen av året komma att minskas på grund av ett lägre 
uppvärmningsbehov under sommaren. Produktionen från solceller kommer att öka på grund 
av att solinstrålningen ökar under sommarhalvåret. När uppvärmningsbehovet bortfaller så 
återstår enbart varmvattensberedning till dagligt bruk för fastigheter som har värmepump.  

Enbart produktion av el från solceller och vindkraftverk räcker inte till för bosatta i Simris 
och detta leder till att de måste få tillgång till det externa elnätet då behovet uppstår. 
Biodieseldriven elgenerator är väldigt kostsam under lång tids elproduktion och konstant 
användning av elgenerator gör att priset kommer att påverkas av priset på biodiesel. 
Batterilagret fungerar för spetslastutjämning för dygnsvariationer och då återstår 
nätuppkoppling till det nationella elnätet för att försörja behovet för Simris innevånare. 

Batteriets funktion är i detta projekt även en del av säkerheten i elstabilitet för ”värsta fall 
scenarion” Samma sak gäller för biodieseldriven elgenerator. Tester för ”värsta fall 
scenarion” kommer att utföras enligt Jan-Erik Olsson på E.ON. Säkerheten är bättre i det 
lokala elnätet än i nationella elnätet. Skillnaderna i det lokala elnätet, där elfrekvensskillnader 
är mycket små, är mindre än elfrekvensskillnader i det nationella elnätet när Simris är 
frikopplat ifrån det nationella elnätet enligt Jan-Erik Olsson. 
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Diagrammen nedan visar det underskott som täcks av elnätsuppkoppling. Dessa data är 
hämtade under vinterhalvåret november 2017 ända fram till mars månad 2018 som nämnts 
tidigare.  

 

Diagram här nedan är data där elenergibalans är fullständig. Data är från november 2017 och 
ända fram till mars månad 2018 och som nämnts tidigare, är färska dock hämtade under 
vinterhalvåret och de kommer att ändras beroende på väderförhållanden och solinstrålning för 
solceller.  
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Tekniken som används vid reservkraft är Coromatic GTS 550GS[19] motortillverkare Scania 
och modell DC 16 071A. Denna motor har effekt på 480 kW, märkström på 792 A och styrs 
av ett ”smart” styrsystem med biodiesel som bränsle. Dock används reservkraftverket mycket 
sällan och exakta data för hur den täcker det behov som uppstår vid störningar fanns det inte 
möjlighet att få tag på. Produktblad bifogas i bilaga[19]. 

Batterilagring[20] är en av de viktigaste förutsättningarna vid ett lokalt energisystem i Simris. 
Där används litiumjon-batterier tillverkade av Samsung med nominala effekten 833kW. Dess 
roll i projektet är att stödja vind- och solelproduktionen och därmed är de aldrig urladdade till 
100 %. Detta batterisystem är väldigt känsligt för fluktuationer i frekvens. Då det vid större 
fluktuationer än 50 Hz +/- 0.5Hz kompenseras detta med en synkron generator/motor som i 
sin tur stärker nätet. I systemet används även omriktare som ser till att spänning, frekvens och 
även fasvinkel är i nödvändiga förhållanden till varandra, samt ser till att hela lokala 
energisystemet är synkroniserat med det nationella elnätet. 

Simris lokala energisystems projekt är en del av ett större projekt, InterFlex, i samarbete med 
Projektet har en budget på 23 miljoner Euro under 3 år. Samarbetet sker med flera stora 
energiföretag som E.ON, Siemens och bland annat tillverkande företaget Schneider electric. 
InterFlex projektet finns på flera olika ställen i Europa och i olika förhållanden.  

Solcellsparken är placerad på ett hektar mark och producerar med maximal effekt 400 kW. 
Det ägs av Österlenvind AB och är kopplat till hela anläggningen.  

Vindkraft är den största energikällan för anläggningen. Ett verk Enercon saknar växellåda. 
Vindkraftverket) som har en toppeffekt på 500 kW. Det byggdes år 1996 och var då ett av de 
största vindkraftverken i Sverige enligt Ola Jonsson. Det finns ytterligare tre verk byggda 
1993, Vestas, med toppeffekt på 225 kW som är placerat på ett avstånd ifrån 
huvudinstallationen. Alla dessa verk är serietillverkade.  

Ägarskapet av solcellsparken och alla vindkraftverken är företaget Österlenvind AB, samt en 
transformatorstation. E.ON äger elnätet. 

Då det gäller problem med oväsen eller tekniska problem så ligger ansvaret på respektive 
företag. I frågan om störningar responderade Ola Jonsson att det skedde två tekniska fel och 
de var åtgärdade på kort tid (några timmar enligt Ola Jonsson). Felet hade ägt rum med oljud 
som följd, så en granne till verket klagade. 
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8 Analys och Diskussion 
Simris lokala energisystem är ett projekt som enligt min åsikt har drivit fram utvecklingen 
inom förnybar energi då den ligger i framkanten i distributionen av elenergi via lokala 
system. Tekniken som används i elproduktionen är väl känd och är använd förut. Det är 
utformningen av den som gör det möjligt att implementera sådant system på platser där det är 
svåra förhållanden för stora elproducenter att etablera sina verk och efterfrågan kan vara låg 
på stora effekter. Dock kan problem med lokala frikopplade elnät uppstå i form av instabil 
energitillförsel ifrån solceller och vindkraftverk, då det är väderberoende. För att kompensera 
underskott implementeras i systemet batterilager och biodiesel-generatorer med ett komplext 
styrsystem. När det används kan kostnaderna för biodiesel bli höga. 

Själva utformningen av lokalt energisystem i Simris är intressant och denna princip kan ta 
över småskalig elproduktion på landsbygden.  

Vid vidareutveckling av teknik kan det förmodligen installeras sådana system i större skala 
samtidigt som kostnaden för produktionen av solceller och vindkraftverk går ner i pris. 

Energibalansen för produktion och förbrukning i Simris visas i rapporten, men data som man 
hade tillgång till för vinterhalvåret var begränsad. Vid bättre geografisk positionering kan till 
viss del elenergin öka genom installation av solpaneler. Detta gäller även vindkraftverk som 
ska installeras i områden där det blåser under största delen av året.  

Säker tillgång till elenergi är en viktig aspekten för hög levnadsstandard och tillgång till 
elnätet i Simris lokala energisystem spelar stor roll för att kompensera underskottet på 
elenergi under vinterhalvåret, de den lokala elproduktionen inte räcker till.  

Som säkerhet i systemet installerade E.ON en reservkraft med batterilager som styrs via ett 
avancerat styrsystem som gör att kostnaden för likadana projekt blir hög. God elkvalitet 
måste upprätthållas i systemet. Batterilagring fungerar som en balans vid dygnsutjämning av 
elförbrukningen och även som ”backup-system” i samband med drift av biodieselgenerator, 
vilket gör systemet säkert för störningar i elnät och oväntade avbrott i ledningar. 

Projektet i sig var mycket intressant att sätta sig in i och man fick se hur hela systemet 
fungerar i verkligheten då det samspelar med flera olika system och företag.   
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9 Slutsats 
 

Simris lokala energisystem är ett testprojekt med lokalt energisystem där nya systemlösningar 
appliceras för lokal elproduktion som ska tillfredsställa behovet hos befolkningen inom 
samhället. Syftet med projektet var att se om behovet tillfredsställs, även vid ”värsta fall 
scenariot” och hur det systemet är utformat samt dess säkerhet. Hur deras energibalans ser ut 
under loggad period och vilka möjligheter som finns i detta projekt.  

Som lokalt energisystem är det mycket stabilt även om förnybar energi inte täcker hela 
behovet under den kallaste perioden av året. Systemet kompletteras då med lösningar som gör 
det extra säkert. Huvudsaklig komplettering görs via nätuppkoppling enligt data som man 
fick använda från E.ON men där finns en lösning för att förse bosatta i Simris med el utan 
nationellt elnät som elgenerator och batterilager. De blir dock dyrt att använda bara det.  

Ur historiskt perspektiv, har vindkraft funnits där sedan 1993 och det har inte skett stora 
förändringar sedan dess i varken utbyggnad eller uppgradering av teknik. För solcellsparken 
involverades först E.ON i systemet. Statsbidrag gjorde det möjligt att bygga. Inte minst hade 
E.ON rollen i implementeringen av batterilager och biodiesel-elgenerator för att förstärka 
elsystemet i Simris. Allt detta gör systemet både komplext och säkert, även om systemet kan 
ha svaga punkter. Från konsumentens sida fanns bara problemet med oväsen från 
vindkraftverket (utan växellåda), som störde vid ett tillfälle och detta fel var snabbt åtgärdat.  

Det är den geografiska positionen samt Ole Jönssons drivkraft inom förnybar energi som 
öppnade möjligheter för ett sådant projekt att genomföra. E.ONs roll i projektet får inte heller 
underskattas med medverkan på sitt sätt som elnätsoperatör-företag och resurser för att säkra 
distributionen av el till konsumenter.  

Enligt min åsikt ser jag fram emot att sådana tekniska lösningar implementeras på flera orter, 
och särskilt där det är en svår situation för elförsörjning, förmodligen främst i 
utvecklingsländer, medan när tekniken kommer att massproduceras kan den bli i billigare. 
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11 Bilagor  
 

Bilaga 1.  
Tabell över el produktion import och konsumtion  

 

 

 
 
 
 
 
 

Bilaga 2  
Direkt länk till översikt i realtid el produktion i Simris lokala energisystem   

https://www.eon.se/om-e-on/innovation/lokala-energisystem/direkt-fran-

simris.html# 

  Produktion Import Konsumtion 
2017 November  134 510 ,81  128 283 ,01  259 728 ,59 
2017 December  140 922 ,66  196 828 ,09  333 844 ,91 
2018 Januari  123 805 ,25  229 835 ,58  349 157 ,86 
2018 Februari  116 057 ,98  246 185 ,22  357 531 ,58 
2018 Mars  171 448 ,89  211 811 ,33  378 743 ,82 

https://www.eon.se/om-e-on/innovation/lokala-energisystem/direkt-fran-simris.html
https://www.eon.se/om-e-on/innovation/lokala-energisystem/direkt-fran-simris.html
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Bilaga 3  

Datablad för reservgenerator  
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