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Abstract 

The demand for electricity is becoming increasingly important in today's society. Around the 

world there are still places where access to the power grid is limited. Usually it is places that 

are remote and the terrain makes it not economically feasible to connect to the power grid, for 

example mountains, islands and forested areas. In these places, a stand-alone power system 

accounts for electricity supply. The most common system is a hybrid system that uses two or 

more sources, usually one renewable and one supplementary fossil fuel. 

The thesis is done in collaboration with Arise Windpower AB and the task is to optimize and 

downsize an existing stand-alone power system for wind measurement called a SODAR. This 

should be based on three main aspects, low maintenance, low operating cost and high 

reliability. It has implemented a comprehensive energy analysis at the system to see where the 

system can make energy efficiency improvements. 

To find the system's defects and suggest various improvements the project group have visited 

the object to get an overview how the system is connected and which components that is 

included. The system's energy flow has narrowly been measured with a variety of tools and 

has been compiled in tables and charts to get a clear picture of the energy flow. To implement 

this, the theoretical annual energy production from the photovoltaic solar cells has been 

calculated with assistance of a web-based simulation program. The total operating time of the 

diesel generator is logged into the system and the project group has taken part of the 

information to compile and calculate the inputted energy. 

A SODAR is a meteorological instrument to measure wind speeds and wind characteristics. A 

speaker emits acoustic pulses and a receiver analyses the return signal. A computer refines the 

signal and calculates a winds speed. A SODAR is mainly used in wind engineering, but also 

at airports to measure the degree of turbulence in the air. Weather forecasters are using this kit 

to predict future weather forecasts with help of wind, temperature and changes in atmospheric 

chemical composition. In the pre-study of a wind project a SODAR is placed on the intended 

site for at least one year to get as reliable readings as possible. The measuring equipment is 

easy to move when the entire system is embedded into a standard trailer. 

The results of the analysis showed that the batteries could be poor. The main conclusion to 

energy efficiency the system is to check the batteries and optimize the charging process. By 

regulating the charging voltage depending on the ambient temperature this can be solved. In 

order to achieve a lower energy price of the system, the SODAR can be supplemented with a 

small-scale wind turbine or a fuel cell instead of today's diesel generator. 

  



 

Sammanfattning 

Behovet av elektricitet blir allt viktigare i dagens samhälle. Runt om i världen finns än idag 

platser där tillgängligheten till det fasta elnätet är begränsad. Oftast är det platser som ligger 

avlägset och terrängen gör det ekonomiskt oförsvarbart att ansluta sig till det befintliga 

elnätet. Det kan vara platser som fjäll, öar och skogsområden. På dessa platser används ett 

fristående elsystem som står för elförsörjningen. Det allra vanligaste systemet är ett 

hybridsystem som använder sig av två eller flera energikällor vanligtvis en förnyelsebar och 

en kompletterande fossil energikälla. 

Examensarbetet som görs i samarbete med Arise Windpower AB går ut på att 

energieffektivisera och undersöka ett befintligt fristående elsystem som används som 

vindmätarutrustning, SODAR. Detta ska göras utifrån tre huvudaspekter, lågt underhåll, låg 

driftkostnad och hög driftsäkerhet. Projektgruppen har genomfört en omfattande energianalys 

på systemet för att se vart i systemet man kan göra energieffektiviseringar.   

För att komma fram till systemets brister och ge förslag på olika åtgärder har projektgruppen 

besökt objektet för att få en överblick hur systemet är kopplat och vilka komponenter som 

ingår. Systemets energiflöde har noggrant mätts upp med flera olika verktyg och 

sammanställts i tabeller och diagram för att få en tydlig bild över energiflödet. För att 

genomföra detta har solcellernas teoretiska årsgenerering beräknas utifrån ett webbaserat 

kalkyleringsprogram. Dieselgeneratorns totala drifttid loggas i systemet och den 

informationen har projektgruppen tagit del av för att sammanställa och beräkna den tillförda 

energin.   

SODAR är ett meteorologiskt instrument för att mäta vindhastigheter och vindens 

karakteristik. En högtalare sänder ut akustiska ljudpulser och en mottagare analyserar 

retursignalen. En dator behandlar sedan signalen och beräknar vindhastigheten. SODAR 

används främst inom vindkraftprojektering men även på flygplatser för att mäta 

turbulensgraden i luften. Meteorologer använder sig av denna mätutrustning för att förutspå 

kommande väderleksrapporter med hjälp av vind, temperatur samt ändringar i luftens kemiska 

sammansättning. Vid förstudien av ett vindkraftsprojekt placeras en SODAR ut på den tänkta 

platsen under minst ett år för att få så tillförlitliga mätvärden som möjligt. Mätutrustningen är 

enkel att flytta då hela systemet är inbyggt i en vanlig släpvagn.  

Resultatet från analysen visade en låg batteriverkningsgrad. Huvudslutsatsen för att 

energieffektivisera systemet är att kontrollera batteristatusen samt optimera 

laddningsförloppet. Detta kan göras genom att reglera laddningsspänningen beroende på 

omgivningstemperaturen. För att uppnå ett billigare energipris i systemet kan SODAR:n 

kompletteras med ett småskaligt vindkraftverk alternativt en bränslecell istället för dagens 

dieselgenerator. 

  



 

Förord 

Denna rapport är resultatet av vårt examensarbete på energiingenjörsprogrammet i Halmstad. 

Examensarbetet omfattar 22,5 Hp och har genomförts under perioden november 2011 till maj 

2012. Arise Windpower AB har varit vår samarbetspartner och de har bidragit med både 

kunskap och idéer. 

Vi vill tacka Jonny Hylander som varit vår handledare på högskolan. Jonny har bidragit med 

kunskap inom området, kommit med idéer och förslag och tagit sig tid för möten och frågor. 

Vi vill även tacka våra handledare på Arise Windpower AB, Robert Klasson och Lars Fröding 

som varit hjälpsamma och tagit emot oss väl. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 SODAR 

SODAR (Sound Detection And Ranging) är en sorts vindmätarutrustning som med hjälp av 

ljudvågor kan mäta vindhastigheter upp till flera hundra meters höjd [1].  Den placeras ofta i 

skogsmiljö där det inte finns tillgång till något elnät. Den drivs av ett fristående elsystem (eng. 

stand-alone power system). Ett fristående elsystem kan ha flera olika uppbyggnadsformer, 

gemensamt för de allra flesta är ett batterilager. Det finns även direktdrivna system som inte 

använder sig av energilagring utan drivs direkt av energikällan. Vilka energikällor som väljs 

och hur de dimensioneras beror på lokalisering, rådande klimat och lastens storlek. Det kan 

vara solceller, vattenkraft och småskalig vindkraft. De förnyelsebara energikällorna är alla 

beroende av vädret och kommer att variera både på tim – och dygnsbasis. När tillgången på 

dem inte är tillräcklig kan systemet kompletteras med ett fossildrivet elverk eller en annan 

energikälla som inte är väderberoende. Alla system har någon typ av datorstyrning som 

bestämmer när elverket ska tas i drift och hur länge. Dessa två parametrar beror på 

batteriernas kapacitet, egenskaper samt elverkets storlek. Om tillgången på förnyelsebara 

energikällor är god kan överskottsenergin lagras i batterilagret för att kunna utnyttjas vid ett 

senare tillfälle [2]. 

1.1.2 Stand-alone power system 

Ett stand-alone power system kan tillämpas på flera platser runt om i världen där det inte finns 

tillgång till elnät. Oftast är det platser som ligger avskilt från bebyggelse och kostnaden för att 

bygga ut det befintliga elnätet blir alltför dyr. Ett annat exempel där stand-alone power system 

är vanligt är där terrängen begränsar framkomligheten till exempel på öar, fjäll och vissa 

skogsområden. Fristående elsystem kan användas till fritidshus, segelbåtar, husvagnar, fyrar, 

telekommunikation, gatubelysning [2].  

1.1.3 Hybridsystem 

Hybridsystem är en form av stand-alone power system som bygger på två eller flera 

energikällor. Här tas några vanliga typer av hybridsystem upp och lämpliga 

användningsområden för dessa [3]. 

1.1.3.1 Vind/dieselsystem 

Detta system används där vindresurserna är goda. Vid de tidpunkter då vinden är svag och 

batterikapaciteten låg kan en kompletterande dieselgenerator kopplas in. Det leder i sin tur till 

hög driftsäkerhet samtidigt som driftskostnaderna blir höga om vinden är svag under en längre 

period. Vanligtvis används ett vind/dieselsystem på öar, vid kusten och i fjälltrakten [3]. 

Ett exempel på ett vind/dieselsystem är det som tillämpas på ön Ramea som är belägen 

utanför Canadas nordöstra kust. Ramea är en liten ö på 2 km
2
 och en befolkningsmängd på 

cirka 800 personer. Det som är speciellt med detta system är att det inte har någon batterilager 

i form av batterier utan istället en energilager som består väte. Vätet produceras när 

vindkraftverken ger ett överskott av el. En elektrolys omvandlar vatten till väte, med syrgas 

som restprodukt.  
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Vätet kan sedan användas för att driva en vätgasdriven generator när effekten från 

vindkraftverken inte är tillräcklig för att tillgodose samhällets behov. Systemet är effektivt 

och dimensionerat så att dieselgeneratorerna på ön kan stängas av när efterfrågan på el är låg 

[4]. 

På en av de minsta kanarieöarna El Hierro används en annan metod för att lagra energi. På 

denna ö var tillgången på rent vatten och elektricitet en bristvara, det gick så långt att 

lokalbefolkningen började flytta därifrån. I slutet av 2011 producerades elenergin till största 

delen av dieselgeneratorer och det importerades 6 000 ton diesel varje år [5].  

Ett projekt som kombinerar vind och vatten ska göra ön till den första i världen att använda 

enbart förnybar energi. Vindförhållandena på ön är goda och vindkraft kommer att stå för den 

större delen av energiförsörjningen. När det finns överskott av el används den för att pumpa 

upp vatten i två vattenreservoarer som 

byggs i vulkankratrar på 700 meter 

över havet. Dessa två reservoarer ska 

sedan driva fyra vattenturbiner när elen 

från vindkraftverken inte räcker till. 

Dessa två energikällor kommer räcka 

för att tillgodose elbehovet för öns 11 

000 invånare samt driva öns 

avsaltningsanläggningar så invånarna 

får tillgång till rent vatten. Projektet 

planeras bli klart första kvartalet av 

2012 och beräknas kosta 65 miljoner 

Euro [6].  

1.1.3.2 Sol/dieselsystem 

Ett sol/dieselsystem är vanligt på de breddgrader där solinstrålningen är hög. Likt ett 

vind/dieselsystem behövs en dieselgenerator kopplas in och används som komplement de 

tider som batterikapaciteten är låg och solen inte ger någon effekt. På öar i medelhavsområdet 

där solinstrålningen uppgår till 1 800 kWh/m
2 

(I Halmstad 1 000 kWh/m
2
) [8] används detta 

system till att kyla byggnader, pumpa vatten, avsaltningsanläggningar samt till matlagning. I 

Sverige är det vanligt att detta tillämpas på fritidshus, husvagnar och segelbåtar då 

solinstrålningen är som högst under sommaren [3]. 

Wilpena Pound i södra Australien använder sig av detta hybridsystem för att förse ett hotell 

med energi. Platsen är känt för sitt landskap vilket gör det lämpligt både visuellt och 

miljömässigt att använda sig av förnyelsebara energikällor. Energisystemet togs i bruk år 

1999 och är än idag Australiens största icke elnätsanslutna system med en sammanlagd 

toppeffekt på 540 kW. Solpanelerna står för 100 kW och resterande från tre dieselgeneratorer. 

Energin lagras i ett stort batterilager med en kapacitet på 400 kWh. Systemet är noga 

kontrollerat av en dator som avgör när dieselgeneratorn ska slås på och av.  

De tillfällen då solen går i moln och under nätterna när batterinivån sjunker till en kritisk nivå 

startar datorn generatorn för att kunna fortsätta förse hotellet med energi. På ett år står den 

genererade solcellsenergin för drygt 40 % av det totala energibehovet [9].  

Figur 1.[7] Överskådlig vy över vattenreservoar 

på ön El Hierro. 
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Utanför Italiens sydväst kust är vulkanön 

Stromboli belägen och i den lilla byn Ginostra 

samlades regnvattnet in i brunnar eftersom det 

varken fanns elektricitet eller rinnande vatten. 

Det var först i februari år 2004 som 

avsaltningsanläggning togs i bruk som 

invånarna fick tillgång till rent vatten. 

Anläggningen drivs av 125 kW solceller samt 

dieselgeneratorer på 160 kW som används 

som reservkraftverk. Systemet är kopplat till 

ett bly-syra batterilager som beräknas klara 

av energibehovet under max tre dygn [10].  

 

 

1.1.3.3 Sol/vindsystem 

Ett system som helt förlitar sig på förnyelsebara energikällor är inte lika driftsäkert som ett 

system med ett reservkraftverk. Då det inte finns någon garanti på varken vind eller sol kan 

detta system stanna helt om tillgången på sol och vind uteblir under en längre period. Utan 

krav på hög driftsäkerhet är detta ett bra alternativ då driftskostnaden är ytterst liten. De enda 

driftkostnader som förekommer är underhåll av vindkraftsgenerator samt rengöring av 

solceller [3]. 

Runt om i världen utnyttjas detta system till att driva gatubelysning, vattenpumpning, 

husvagnar och fritidshus. Gemensamt för dessa applikationer är att lasten som hybridsystemet 

driver är förhållandevis liten. Till dessa system finns alltid ett batterilager inkopplat när 

tillgången på förnyelsebara energikällor varierar under dygnet.   

1.1.3.4 Sol/vind/dieselsystem 

Ett system som består av solceller, vindkraft samt en dieselgenerator som komplement är ur 

driftsynpunkt en av de bättre lösningarna. Ett rätt dimensionerat system med goda sol– och 

vindresurser med tillräckligt stort batterilager kan klara sig en längre period utan en 

kompletterande generator. Detta system har något högre investeringskostnad än de andra 

nämnda hybridsystemen. Detta system brukar ändå återbetala sig eftersom driftkostnaden är 

låg då sol och vind kompletterar varandra bra [3].  

Ericsson sunwind har tillämpat denna teknik på deras telekommunikationsutrustning som 

kräver hög driftsäkerhet och hög tillförlitlighet. Denna typ av utrustning placeras oftast 

avlägset därför är ett fristående elsystem enda alternativet. Systemet är uppbyggt av solceller, 

ett vertikalaxlat vindkraftverk av typen Darrieus, batterilager, reglerutrustning samt en 

minidieselgenerator. Systemet är tillförlitligt och underhållet lågt på både solceller och 

vindkraftsgeneratorn, dieselgeneratorn kräver underhåll i form av tankning, oljebyte och 

filterbyte [12].  

Figur 2. [11]. Solcellsanläggningen är 

belägen på södra delen av ön och enda 

sättet att ta sig dit på är med helikopter. 

Där har anläggningen fri sikt mot söder 

och riskerar inte att skuggas av omkring- 

liggande terräng. 
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1.2 Företagsbeskrivning 

1.2.1 Arise Windpower AB 

Vindkraftföretaget Arise Windpower AB grundades 2006 och har sitt huvudkontor i 

Halmstad. Företaget står för hela kedjan från projektutveckling tills att verket är i drift och 

genererar grön el ut på elnätet. Arise Windpower AB är ett snabbväxande företag och är 

verksamma inom hela södra Sverige.  

1.2.1.1 Affärsidé 

Arise Windpowers affärsidé är att vara ett integrerat vindkraftbolag med kontroll över hela 

värdekedjan: från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggande och drift 

av verken. 

Företaget arbetar industriellt, storskaligt och resultatorienterat. Detta innebär att 

uppbyggnaden sker metodiskt, effektivt och i många parallella projekt. Organisationen 

besitter alla de nyckelresurser som krävs för en snabb och effektiv projektutveckling. 

Med ett eget elnätbolag, egen lyftkran, egen vindmätningsutrustning och egna resurser för 

projektering och etablering av vindkraftparker kan Arise reducera kostnader och ledtider, 

med förbättrad lönsamhet och kassaflöde som följd [13].  

1.2.1.2 Vision 

Arise Windpowers vision är att vara ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad 

vindkraft vad gäller såväl storlek som kompetens och genom detta medverka i den globala 

omställningen till ett uthålligt samhälle [13]. 

1.2.1.3 Framtidsplaner 

Arise Windpower har som mål att fram till 2014 ha uppfört 300 nya vindkraftverk i 

storleksklassen 2-3 MW. När dessa är drift förväntas de generera 2 TWh el [13].  

1.3 Problembeskrivning 

I uppdrag av Arise Windpower AB ska en av deras SODAR:s laddsystem undersökas då de 

eftersträvar mindre underhåll och kortare drifttid på dieselgeneratorn. Vid generatordrift har 

även störningar på mätvärdena noterats. SODAR:n mäter medelvinden under 10 minuters 

intervall och under vissa intervall har störningarna varit så kraftiga att mätningar utgått. 

Medelvinden är en faktor som är avgörande vid etablering av nya verk eftersom den avgör till 

stor del om projektet kommer bli lönsamt eller inte. Arise strävar då efter en hög 

tillgänglighet av användbar data. Arise har antytt att problemen förekommer vid 

generatordrift men har inte kunna fastställt vad exakt som orsakar störningarna. 

1.4 Syfte 

Under tredje året på Energiingenjörsprogrammet ingår ett examensarbete motsvarande 22.5 

Hp. Kursens huvudsakliga syfte är att såväl praktiskt som teoretiskt tillämpa de kunskaper 

som erhållits under utbildningens gång. Att erhålla god planering och kunna arbeta 

självständigt är viktigt för att genomföra detta examensarbete på ett ingenjörsmässigt sätt. Att 

få genomföra ett större projekt med ett etablerat företag ger projektgruppen möjlighet att få en 

god kontakt med näringslivet.  
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Syftet med projektet är att utföra en energianalys för en vindmätarutrustning. Genom att 

undersöka nuvarande system kan eventuella brister upptäckas och åtgärdas. Optimeringen 

kommer att ske utifrån tre huvudaspekter. Minskat underhåll, hög driftsäkerhet och låg 

driftkostnad. 

1.5 Målsättning 

Projektet ska bidra med utökad kunskap inom el – och energieffektivseringsområdet. 

Projektgruppens mål är att komma med förslag till förbättringar som bidrar till ett system som 

kräver mindre underhåll, lägre driftkostnader samt att de ingående komponenterna arbetar 

under bästa förutsättningar för längsta livslängd. Projektgruppen kommer besvara följande 

frågeställningar: 

 Hur ser systemet ut idag? Vilka är de ingående komponenterna? 

 Hur ser energiflödena ut? 

 Vilka brister har systemet? 

 Vilka åtgärder kan vidtas för att förbättra systemet? 

 Vilken ekonomiskt lönsamhet finns det i att förbättra systemet? 

 Finns det något samband mellan dieselgeneratorns drifttid och störningarna på 

mätvärdena? 

1.6 Avgränsningar 

I denna rapport behandlas laddningssystemet och de olika komponenters funktioner. 

Huvuduppgiften är att optimera laddningssystemet ur flera olika aspekter så som 

energieffektivisering, ekonomi, miljö, driftsäkerhet samt underhåll.  

Systemet styrs och övervakas genom ett programmerbart styrsystem. Ändringar i 

styrprogrammet kommer inte att undersökas eller utföras.  

1.7 Disposition 

En tidsplan gjordes med de olika moment som ingår i projektet. Tidsplanen gjordes som 

Ganntschema och konstruerades i Excel. Under projektet har möten med handledare 

genomförts med diskussioner och avstämning av projektets olika delar. En loggbok har förts 

där jämförelser regelbundet har gjorts med den ursprungliga tidsplanen. Med hjälp av dessa 

har vissa korrigeringar av tidsplanen gjorts under projekttiden. Det var då lätt att se om något 

område eller moment krävde mer eller mindre tid. Hela tidsplanen finns bifogad i bilaga 1.  
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2. Metod 

2.1 Informationssökning 

Informationssökning har skett främst genom Internet och olika litteraturer. På Internet har 

nödvändig fakta hämtats som inte stått i någon annan litteratur eller varit föråldrad. Inom 

området stand-alone system finns det mycket information att hämta från nätet från olika 

projekt runt om i världen. Information om batterierna i systemet har erhållits genom 

telefonsamtal samt mejl med batteritillverkaren. 

Högskolans bibliotekspersonal har varit hjälpsam med att hitta lämplig litteratur samt artiklar 

kring stand-alone system i deras databaser. Även kurslitteratur som använts i tidigare kurser 

har kommit till användning både för beräkningar och rapportskrivning. 

2.2 Datainsamling 

Nästan all data som ligger till grund för projektets resultat har projektgruppen själva tagit 

fram i form av olika mätningar. Genom att besöka SODAR:n på plats har värden mäts upp 

med hjälp av en effektanalysator, tångamperemeter samt med en multimeter. Systemets 

effektanvändning har mätts upp vid två tillfällen, även laddningsströmmen och 

laddningsspänningen har mätts upp. Resterande information har projektgruppens 

kontaktperson på Arise Windpower AB bidragit med. Denna information ligger i grund för 

systemets energianalys som genomförts. Vilka komponenter som ingår och hur systemet är 

kopplat har studerats på plats för att få en god överblick hur systemet är utformat. De olika 

komponenternas datablad har hämtats från Internet. Hur mycket energi som solcellerna 

genererat under ett år har beräknats för hand samt hämtats från ett Internetbaserat 

beräkningsprogram. 

2.3 Databehandling 

All data som samlats in både genom mätningar, från kontaktperson på Arise Windpower AB 

och Internet har sammanställts och analyserats i Excel. Där har dieselgeneratorns 

laddningstimmar, laddningsströmmar, laddningsspänningar och solcellernas energigenerering 

illustrerats i olika tabeller och diagram för att få en så tydlig presentation av dessa som 

möjligt.  
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3. SODAR 

3.1 Användningsområden 

Här beskrivs de vanligaste användningsområdena för en SODAR.  

3.1.1 Vindmätning 

Det främsta användningsområdet för en SODAR är att mäta vinden på en plats där man 

planerar att sätta upp nya vindkraftverk. SODAR:n är placerad på samma plats i cirka ett år 

och mäter vindhastighet, vindriktning och turbulensgrad på flera olika höjder. Den insamlade 

informationen används till energiberäkningar som avgör om ett tänkt projekt är lönsamt eller 

inte. Eftersom systemet är kompakt får all utrustning plats i en mobil släpvagn. Till skillnad 

från en konventionell mätmast krävs heller inget bygglov för att installera utrustningen och 

påbörja en vindmätning. 

3.1.2 Turbulensmätning på flygplatser 

Användning av SODAR på flygplatser har förekommit i många år runt om i världen. Deras 

huvudsakliga uppgift är att mäta luftrummets vindskjuvning och turbulensinnehåll. 

Fenomenet som åstadkommer denna turbulens bildas när högtrycksluften från undersidan av 

vingen trycks runt vingspetsen till lågtrycksluften på ovansidan av vingen. Detta resulterar i 

en luftvirvel som breder ut sig som en kon efter varje vinge på flygplanet. Diametern på 

virveln kan bli 30 m och rotera med en centrumhastighet upp till 90 m/s. Om flygplanen på en 

flygplats startar för nära inpå varandra kan denna turbulens orsaka olyckor. SODAR:n ska 

hjälpa flygplatspersonalen att förutspå och larma de plan som riskerar hamna i en 

turbulensvirvel. [14]. Den ska även hjälpa till att förutspå dimma, låga moln samt 

temperaturväxlingar som är ett stort problem för flygplan [15]. 

3.1.3 Miljömässig mätning 

Vid denna typ av mätning kan jordens astronomiska gränsskikt studeras. Gränsskiktet sträcker 

sig till den höjd där vindhastigheten inte påverkas av markfriktionen. En SODAR används för 

att karakterisera ändringar i luftens kemiska sammansättningar. Främst är det luftkvalitén som 

är mest intressant att mäta. Det som styr luftkvalitén är hur hög koncentrationen av koldioxid 

och kolmonoxid är. Den insamlade datan från SODAR:n gör det även möjligt att förutsäga 

koncentrationen av lokala utsläppskällor och varifrån de kommer. Eftersom en SODAR kan 

mäta vind, temperatur och turbulens på olika höjder kan den även användas som 

väderstationer och förutspå väderleksrapporter [16]. 

 

  Figur 3. Vindprofil. Vid marknivån är friktionen 

från terrängen som störst och därmed är 

vindhastigheten som lägst. Desto högre upp vinden 

mäts ju mindre påverkas den av markfriktionen. Vid 

en viss nivå kan inte vindhastigheten bli högre utan 

vindprofilen har då nått det astronomiska 

gränsskiktet. 
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3.2 Hur går en vindmätning till? 

Som tidigare nämnt är det vanligt att en SODAR används som vindmätningsutrustning åt 

vindkraftsprojekteringsföretag. Vid förstudien av ett planerat vindkraftprojekt är det många 

krav som måste uppfyllas. Utöver de tillstånd som måste sökas och sedan godkännas av 

antingen kommunen eller länsstyrelsen är det viktigt att vindresurserna på platsen är goda. 

Eftersom den uttagna effekten från verket är proportionell mot medelvindhastigheten i kubik 

är alltså vindhastigheten en avgörande faktor för projektets lönsamhet. Utöver detta spelar 

faktorer som kostnaden för anslutning till befintligt elnät och även byggnation av nya vägar 

en stor roll. Beroende på vilket företag som utför projekteringen ställs olika krav på 

lönsamheten [17]. 

En SODAR placeras på den tänkta platsen och kommer att mäta vinden i ungefär ett års tid. 

Fördelen med denna utrustning är att den är mobil och kan ställas var som helst. Hela 

systemet är inbyggt i en vanlig släpvagn och kan antingen fraktas med helikopter eller med en 

bil med dragkrok. Till skillnad från en konventionell mätmast behövs inget bygglov eller 

flyghindertillstånd sökas och därmed kan både tid och pengar sparas in. En annan skillnad är 

att mätmasten mäter vinden på ett fåtal höjder och får då ingen överblick hur hela vindprofilen 

ser ut. SODAR:n däremot mäter vanligtvis vindhastigheterna på höjder mellan 10-200 m med 

5 meters intervall och får därmed en god översyn hur hela vindprofilen ser ut [18]. En 

mätning med SODAR ger då en bättre helhetssyn över vindresurserna jämfört med en 

mätmast. Det finns även nackdelar med SODAR-tekniken. Systemet är känsligt för 

bakgrundsljud och under vissa väderförhållanden kan mätstörningar uppstå. I takt med att 

utvecklingen av vindkraftverk går framåt blir verken högre och kraftigare. Detta medför att 

mätmasterna måste byggas högre vilket resulterar i ytterligare utgifter som en SODAR-

anläggning inte har.  

När SODAR:n är placerad och installerad mäter den vindhastighet, vindriktning och 

turbulensgrad i tio minuters intervaller och beräknar sedan ett medelvärde. Under ett dygn 

lagras 144 mätvärden av varje kategori som hämtas till en dator via ett GSM modem. Datan 

behandlas i ett vindkalkyleringsprogram. Där beräknas bland annat energigenereringen samt 

ljud och buller vid närliggande hus. Vid detta skede kan projektets ekonomiska lönsamhet 

uppskattas. 

3.3 Funktion 

SODAR:n bygger på samma teknik som en radar enda skillnaden är att den sänder ut 

ljudvågor istället för radiovågor.  

SODAR:n sänder ut akustiska ljudpulser med cirka 1-2 sekunder mellan varje puls. Ljudet 

studsar på partiklarna i luften och en mottagare tar emot och analyserar retursignalen. 

Mottagaren analyserar dopplereffekten alltså ändringen av frekvensen på retursignalen och tar 

hänsyn till två faktorer, retursignalens styrka och frekvens. Utifrån dessa två kan vindens 

hastighet, riktning och luftströmmarnas karaktär beräknas [19]. 

Mottagaren är en mikrofon som tar upp alla slags ljud. Det innebär att systemet är känsligt för 

bakgrundsljud som uppkommer från t.ex. närliggande trafik, djurliv eller bostadsområden. 

[19]. För att begränsa störningar har mikrofonen skärmats av och riktats för att ta upp det 

specifika ljudet från mätningen. Ett annat fenomen som kan störa mätvärdena är olika 

väderförhållanden. Högtalaren står längst bak i trailervagnen där det inte finns något tak och 

är därmed utsatt för nederbörd. Under vintern kan snö lägga sig som ett lager och störa 

ljudpulsens spridning.  
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Detta har delvist lösts genom att lägga en värmeslinga i botten på vagnen. SODAR:n kräver 

att det närliggande området är öppet för att inte ljudet ska störas ut av olika ekon som kan 

uppstå. Ljudets spridningsvinkel uppgår till 20 grader och breder ut sig som en kon som 

illustreras i figur 4. Därför är det viktigt att den omliggande terrängen är öppen i en radie på 

20 m runtom vagnen [20]. 

 

  

Figur 4. Principiell skiss över 

ljudutspridning från högtalaren 

inuti trailervagnen. 

Figur 5. Trailervagnen bakifrån. 

På taket syns avskärmningen som 

underlättar mottagaren att ta emot 

ljudpulsen. 
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Tabell 1.  

Figur 6. Överskådlig bild på 

trailervagnen med tre solceller 

riktade mot söder. 

Tabell 2.  

4. Projektobjekt 

Vindmätningsutrustningen som Arise Windpower AB använder sig av är en SODAR från den 

svenska tillverkaren AQsystem. Modellen heter AQ500 och används idag av flera företag runt 

om i Sverige och den har sedan marknadsintroduktionen varit ledande inom vindmätning i 

vindkraftsbranschen i Europa.  

SODAR:n som kommer att undersökas och analyseras köptes in i början av år 2009. I nuläget 

är den placerad norr om Halmstad och har utfört mätningar sedan den 8:e juni 2011. Ingen av 

de ingående komponenterna som illustreras i figur 7 har bytts ut sedan inköpsdagen. 

4.1 Dagens elsystem 

I detta avsnitt behandlas uppbyggnaden av dagens elsystem och vad de olika komponenterna 

har för funktion och prestanda. Ett kopplingsschema har tagits fram för att få en enkel 

överblick över systemets olika delar och hur det är kopplat. Avslutningsvis har systemets 

driftkostnader sammanställts som i senare avsnitt används i lönsamhetsberäkningar. 

 

Tekniska specifikationer 

Temperatur intervall -40°C till 60°C 

Relativ luftfuktighet  10 till 100 %  

Antenn höjd 1,2 m 

Antenn bredd 1 m 

Antenn vikt 70 kg 

Data överföring GSM/GPRS 

Data format ASCII 

Effektanvändning (SODAR) 30-50 W 

Puls effekt (max) 300 W 

Akustisk effekt (max) 17 W 

Värmeslinga effekt 300 W 

Värmeslinga spänning 230 V 

Utsugningsfläkt effekt 100 W 

Frekvens 3144 Hz 

 

  

Trailer specifikationer 

Höjd 2 m  

Bredd 1,4 m  

Längd 3 m 

Vikt 1180 kg 

Tankvolym 200 l 
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4.1.1 Systemets olika komponenter 

Vilka ingående komponenter och hur de är kopplade illustreras i figur 7. kopplingsschemat är 

uppdelat i fem delar, dieselgenerator (svart), generatorladdning (orange), solcellsladdning 

(grön), värmeslinga (blå) samt lasten (röd). 

 

Ett system med solceller kräver tillgång till en laddningsregulator. Dess uppgift är bryta 

kretsen så inte solcellerna överladdar batterilagret. På så sätt kan batteriernas livslängd 

bevaras. Utöver säkerheten mäter den batterispänningen samt batterilagrets kvarvarande 

kapacitet. 

En annan viktig komponent är likriktaren. Dieselgeneratorn genererar enfas växelström och 

måste likriktas för att kunna ladda batterierna och sedan driva lasten. Likriktare i allmänhet är 

effektiva och likriktar uppemot 95 % av den inkommande energin, resten går förlorad i form 

av värme. Efter solcellsladdningen och generatorladdningen och ut från batterilagret är lasten 

påkopplad. I detta fall är det loggningen, förstärkaren, sändaren/mottagaren och ett 

programmerbart styrsystem som drivs. Loggern registrerar följande värden: 

 Vindens hastighet och riktning 

 Vindens turbulensgrad 

 Dieselnivån i tanken 

 Spänningsnivån i batterilagret 

Figur 7. Kopplingsschema som visar de olika delarna i systemet och hur det är 

kopplat. 
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Tabell 3.  

Tabell 4.  

4.1.1.1 Dieselgenerator 

Dieselgeneratorn är av typen MASE PD 40Y och fungerar som en kompletterande energikälla 

när batterispänningen är låg och solcellernas effekt är för låg. Systemet är programmerat så att 

dieselgeneratorn laddar batterierna en timme när batterispänningen sjunker till en kritisk nivå. 

Strömmen likriktas i en batteriladdare som är märkt 80 A. Dieselgeneratorn är luftkyld så det 

finns en kylfläkt som tillför frisk luft. Startmotorn drivs av ett separat 12 volts batteri, även 

detta laddas vid behov av dieselgeneratorn. I tabell 3 visas de tekniska specifikationerna för 

dieselgeneratorn.  

 

 

 

4.1.1.1.1 Drifttid dieselgenerator 

Drifttiden på generatorn följer solenergins procentuella fördelning och skiljer sig från månad 

till månad. Under vinterhalvåret ger solcellerna lite energi vilket resulterar i hög driftkostnad, 

högt underhåll och många drifttimmar. På sommaren utgör solcellerna en stor del av 

energiförsörjningen vilket håller nere både driftkostnader och underhåll. I tabell 4 visas 

antalet drifttimmar per dag sedan mätningarna började den 8 juni 2011. En SODAR står bara 

på en och samma plats under ett år vilket gör det svårt att få värden som stämmer överens 

med nästkommande år då solinstrålningen under en månad kan variera från år till år.  

Dieselgeneratorns specifikationer 

AC uteffekt (max) 3,4 kW (230 V, 50 Hz) 

AC uteffekt(kontinuerligt) 3,3 kW (230 V, 50 Hz) 

Bränsle Diesel 

Startmetod Elektrisk 

Kylsystem Luft 

Bränsleförbrukning vid 3/4 last 1,83 l/h 

Källjud 105 dB(A) 

Ljudnivå vid 7 meter 80 dB(A) 

  Drifttimmar/dag Drifttimmar/månad 

Apr 0,367 11 

Maj 0,581 18 

Jun 0,533 16 

Jul 0,935 29 

Aug 0,871 27 

Sep 1,167 35 

Okt 1,613 50 

Nov 2,333 70 

Dec 3,032 94 

Jan 3,226 100 

Feb 2,414 70 

Mar 1,069 29 

Totalt   549 
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Tabell 5.  

4.1.1.1.2 Service och underhåll 

Dieselgeneratorn kräver underhåll och service i form av oljebyten, filterbyten samt kontroll av 

startbatteriet för att uppnå maximal livslängd och hög driftsäkerhet. En dieselgenerator brukar 

kräva omfattande renovering efter cirka 5 000 drifttimmar [21]. 

4.1.1.2 Solceller 

Till systemet finns det tre stycken parallellkopplade solceller som hjälper till att ladda 

batterierna samt minskar driftgången på dieselgeneratorn. Solcellerna är av typen 

polykristallint kisel och har en total installerad toppeffekt på 540 W. 

 

Tekniska specifikationer 

Toppeffekt 540 W 

Typ Polykristallint kisel  

Orienteringsvinkel Söder 

Lutningsvinkel 75 grader 

Area 3,44 m
2 

Verkningsgrad 12 % 

Solinstrålning 1000 kWh/m
2
, år 

Batterifaktor 0,6 

 

Hur mycket energi som solcellerna tillför systemet under ett år beror på flera olika faktorer. 

Dessa kan bestämmas och finns i tabell 5.  

 Solinstrålning: Denna faktor är helt och hållet beroende på var systemet är beläget 

eftersom solinstrålningen är olika runt om i världen.  

 Area: Hur stora yta som solcellerna täcker är direkt proportionellt mot 

energigenereringen.  

 Verkningsgrad: Beroende på vilken typ av solcell som används är verkningsgraden 

olika. Verkningsgraden är låg och det beror på att solceller endast kan ta upp vissa 

våglängder av ljuset. Polykristallinska solceller har verkningsgrader som är något 

lägre än de högeffektiva solcellerna av monokristallinsk kisel. En solcell är uppbyggd 

av två lager, ett P-lager med överskott av elektroner och. ett N-lager med underskott 

av elektroner. Skiktet emellan är ett elektriskt fält. När solljuset träffar ytan kommer 

en ström att alstras. 

 Lutningsvinkelfaktor: Denna faktor är beroende på hur solcellen är vinklad mot 

markplanet. Vilken vinkel som är optimal beror på var anläggning befinner sig i 

världen och vilken tid på året det är. 

 Orienteringsvinkelfaktor: För att få ut maximalt med energi krävs det att 

orienteringsvinkeln är optimal. Det betyder att solcellsanordningen ska vara riktad åt 

söder. 

 Batterifaktor: Denna faktor tar hänsyn till vilken typ av batteri som används och dess 

typiska totalverkningsgrad. 

 Växelriktarfaktor: Om det finns en växelriktare med i systemet bör denna faktor 

medräknas eftersom verkningsgraden inte är 100 %. I detta fall drivs lasten av 

likström och behöver inte växelriktas. 



 14 

Tabell 6. 

När dessa faktorer är kända kan energiuttaget från solcellerna beräknas med hjälp av följande 

ekvation. Denna ekvation tar inte hänsyn till molniga dagar och skuggning från omgivande 

terräng [22].  

                                      

Detta avser endast den energi som tillförs batterierna och inte den nyttiga energin som tillförs 

lasten.  

För att kunna ta hänsyn till molniga dagar krävs år av väderstatistik på den specifika platsen. 

Det Internetbaserade kalkyleringsprogrammet Photovoltaic Geographical Information System 

(PVGIS) har varit till god hjälp i detta avsnitt. Med samma indata som tidigare beräknade 

programmet att 432 kWh tillförs batterierna. Programmet tar hänsyn till molniga dagar och 

därför bör resultatet efterlikna det verkliga med ganska stor precision. Men man bör ha i 

åtanke att det finns en risk att resultatet ändå kan skilja sig. 

 

Månad 
Energigenerering 

[kWh] 

Optimal 

lutningsvinkel 

[Grader] 

Januari 8,95 68 

Februari 21 65 

Mars 33,9 50 

April 52,1 37 

Maj 66,1 25 

Juni 61,1 18 

Juli 63,8 21 

Augusti 56,1 32 

September 40,8 47 

Oktober 26,9 60 

November 14,5 70 

December 7,55 73 

Månadsmedel 37,73 47,17 
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Figur 8. Kurvorna visar energigenereringen samt optimal 

lutningsvinkel för respektive månad. 

 

Energigenereringen i tabell 6 är baserad på en lutningsvinkel som uppgick till 38 grader. Den 

vinkeln anses ge systemet mest energi om vinkeln är konstant under året. Däremot om 

lutningsvinkeln ändras månad för månad i takt med att solens instrålningsvinkel ändras kan 

ytterligare energi tas ut. En viktig aspekt att tänka på är att alltid placera solcellerna så att 

eventuell skuggning från kringliggande hus eller träd inte infaller. Att systemet inte skuggas 

är viktigare än att placera det rakt mot söder med en optimal lutningsvinkel. 

4.1.1.3 Batterilager 

Batterilagret består av tre stycken parallellkopplade 12 volts batterier med en total kapacitet 

på 600 Ah vilket motsvarar 7,2 kWh. Batterierna är av typen AGM, Absorbed Glass Mat 

vilket betyder att separatorn som absorberar svavelsyran är gjord av en glasfibermatta. På 

grund av kapillärkraften som uppstår i batteriet kan dessa separatorer göras mycket tunna och 

på så sätt kan den inre resistansen hållas nere vilket gör batteriet både lätt och effektivt [23].  

4.1.1.3.1 Förluster 

Oavsett typ av batteri finns det alltid ett inre motstånd som ger upphov till värmeförluster. 

Storleken på den inre resistansen varierar under tiden och beror på batteriets storlek, kemiska 

egenskaper, effektuttag, omgivningstemperatur samt batteriets ålder och laddning. Det finns 

alltså inget konstant värde på den inre resistansen. Spänningsfallet som uppstår i batteriet är 

direkt proportionellt mot den inre resistansen och strömuttaget enligt ohm’s lag. Beroende på 

hur stora laddnings- och urladdningsströmmarna är spelar stor roll i batterilagrets 

totalverkningsgrad. Högt strömuttag resulterar i högre värmeförluster och en lägre 

verkningsgrad [24]. 

Den teoretiska laddningsverkningsgraden är hög såvida ingen gasning inträffar. Gasning 

innebär att all energi inte lagras kemiskt utan en del används till att sönderdela vatten till 

vätgas och syrgas. Med vilken spänning och ström som batterierna laddas med påverkar också 

verkningsgraden vilket beskrivs mer under nästkommande avsnitt.  
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I praktiken kommer denna verkningsgrad att variera mellan 80-95 % beroende på ovanstående 

faktorer. Vid urladdningsförloppet är det strömuttaget som är avgörande för 

urladdningsverkningsgraden. 

Totalverkningsgraden för ett AGM-batteri, där både i- och urladdningseffektiviteten ingår, 

uppgår till 60 % [25]. De effektivaste batterierna är de batterier med låg gasning och låg inre 

resistans [26].  

4.1.1.3.2 Batteriladdning 

Att batterier laddas på rätt sätt är viktigt för att behålla dess funktion och livslängd. Det finns 

ingen generell metod som gäller för laddning av blybatterier eftersom de beror på flera olika 

faktorer såsom skick, användande, batterityp, temperatur samt att det kan finns fler än en 

energikälla ansluten till batterilagret [26]. 

Det finns ingen optimal laddningsspänning för ett AGM-batteri eftersom den är direkt 

beroende av omgivningstemperaturen. Ett batteri ska användas i områden där 

omgivningstemperaturen ligger runt 20 . Om batteriet är kallare kan den inte ta emot lika 

hög laddningsström som den kan vid 20 . Detta kompenseras genom att succesivt öka 

laddningsspänningen i takt med att omgivningstemperaturen sjunker enligt figur 9. Den 

ingående energin kan på så sätt hållas någorlunda konstant. 

 

Hur stor laddningsströmmen ska vara finns det en enkel tumregel för. Ett batteri ska laddas 

med ett strömvärde som uppgår till 10 % av batterilagrets totala kapacitet. I detta fall innebär 

det en laddningsström på 20 A per batteri då lagringskapaciteten är 200 Ah. Tumregeln gäller 

främst vanliga blybatterier, däremot kan ett AGM-batteri laddas med betydligt högre ström på 

grund av batterikonstruktionen. Enligt databladet för AGM-batterierna klarar dessa en 

maximal laddningsström på 60 A per batteri [27]. 

Figur 9. Beskriver sambandet mellan optimal laddningsspänning och 

omgivningstemperaturen. 
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Figur 10. [27]. Ungefärlig batterinivå i förhållande till batteriets tomgångsspänning. 

Denna uppskattning gäller endast då batterierna varit i vila.  

Tabell 7. 

4.1.1.3.3 State Of Charge 

State of charge (SOC) beskriver sambandet mellan batteriets tomgångsspänning och 

laddningsnivå och i figur 10 visas approximativa värden för detta samband. När batteriet är 

fulladdat och i gott skick motsvarar detta en tomgångsspänning på cirka 12,9 Volt. Om denna 

tomgångsspänning inte uppnås kan det vara en indikation på att batteriet börjar bli dåligt och 

föråldrat. Vid mätning av tomgångsspänning är det viktigt att batteriet varit i vila ett dygn för 

att ett korrekt värde ska erhållas. 

 

4.1.1.3.4 Livslängd 

AGM-batterier är i princip underhållsfria och lämpliga i fristående elsystem. Däremot är det 

viktigt att batterierna befinner sig i rätt klimat med en optimal omgivningstemperatur. I 

normal temperatur, 20°C uppgår livslängden till 7-10 år. För varje 10-tals grader som 

temperaturen ökar halveras livslängden. Vid 30°C är livslängden ungefär 4 år [29]. 

Ytterligare en faktor som avgör livslängden är hur djupt och hur ofta batterierna laddas ur. En 

uppladdning och en urladdning kallas för en cykel och det är antalet cykler som bestämmer 

livslängden. Hur antalet cykler förhåller sig till urladdningsgraden illustreras i tabell 7 [30].  

Batterierna ska regelbundet laddas upp till 100 % för att undvika sulfatering. Ett batteris 

livslängd ökar om det arbetar mellan 100-60 % än om det arbetar t.ex. mellan 80-60 %. Det är 

alltså viktigt att batteriets SOC-intervall ligger högt upp på kurvan i figur 10. Det finns en 

komplikation Med att hålla ett högt SOC-intervall. Laddning mellan 80-100 % tar längre tid 

än att ladda mellan 60-80 % eftersom strömmen sjunker när batteriets SOC-nivå ökar. Det 

bästa ur driftsynpunkt är att ladda mellan 60-80 % som standard för att begränsa drifttiden på 

dieselgeneratorn. Däremot ska batterierna laddas upp till 100 % minst en gång i veckan [31]. 
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4.1.1.3.4.1 Förvittring 

Förvittring av elektroderna. Intensiv cykling är den främsta anledningen till detta. Effekten 

av upprepad kemisk omvandling av det aktiva materialet på plattorna tenderar till att 

reducera dess vidhäftning, varvid material frigörs från plattorna och sjunker till batteriets 

botten [32]. 

4.1.1.3.4.2 Korrosion  

Korrosion på den positiva plattan. Detta händer då ett batteri laddas, i synnerhet under slutet 

av laddningen då spänningen är hög. Det här är också en långsam men konstant process som 

äger rum även vid underhållsladdning. Korrosionen ökar batteriets inre resistans och leder 

slutligen till sönderfall av den positiva plattan [32]. 

4.1.1.3.4.3 Sulfatering 

Medan de förutnämnda orsakerna till åldrande inte kan förebyggas, behöver sulfatering inte 

äga rum om ett batteri vårdas väl. När batteriet urladdas ombildas det aktiva materialet på 

bägge plattorna till ytterst små sulfatkristaller. Om det lämnas urladdat har dessa kristaller 

en tendens att växa och stelna vilket gör att ett ogenomträngligt skikt bildas som inte kan 

återupplösas till aktivt material. Resultatet är kapacitetsförlust och batteriet blir oanvändbart 

[32]. 

4.2 Driftkostnader 

Eftersom det är dyrt att investera i en SODAR är det viktigt att systemet är rätt dimensionerat 

så driftkostnaden kan hållas låg. Utgifterna förekommer i form av diesel-, personal-, service- 

och underhållskostnader. I tabell 8 har dessa kostnader sammanställts och med dagens system 

kostar det årligen 109 144 kr att driva SODAR:n.  

Dieselförbrukningen kan beräknas med hjälp av dieselgeneratorns drifttid som finns i tabell 4 

samt med hjälp av tabell 3 där dieselgeneratorns specifikationer finns. I tabell 3 kan 

dieselförbrukning 1,83 l/h avläsas. Detta är ett värde som anses rimligt eftersom 

dieselgeneratorn går på halv märklast sedan tillkommer kallstarter vilket ökar förbrukningen. 

På grund av detta kommer bränsleförbrukningen för ¾ last att användas i följande 

beräkningar. Bränslepriset är hämtat från OKQ8:as hemsida den 16 februari 2012. Resterande 

utgifter kommer från projektgruppens kontaktpersoner på Arise Windpower AB. 

                                                                            ⁄  

                                           

  

Driftkostnader [kr/år] 

Personalkostnad 40 714 

Bränslekostnad 14 859 

Resekostnader 10 714 

Övervakning 14 286 

Service och 

Reparation 
28 571 

Totalt 109 144 

Tabell 8. 
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Figur 11. I de utsatta punkterna kommer följande mätningar att 

äga rum. En effektmätning på batteriets plussida och en 

laddningsström- och laddningsspänningsmätning på likriktarens 

sekundärsida.  

5. Resultat 

5.1 Mätvärden 

Analys av mätvärden har skett för att undersöka vad som orsakar störningarna. Under vissa 

tidpunkter visas inga realistiska mätvärden vilket Arise Windpower ser som ett problem. 

Projektgruppens hypotes var att störningar uppstod i samband med dieselgeneratorns drift. 

Detta låg i grund för att undersöka vid vilka tidpunkter störningar uppstod.  

Det fanns inget samband mellan dieselgeneratorns drifttid och störningarna på mätvärdena. 

Störningar uppkom helt oregelbundet och kan bero på många olika faktorer t.ex. väder eller 

bakgrundsljud. 

5.2 Mätningar 

I detta avsnitt har dieselgeneratorns laddningsström och laddningsspänning, lastens 

effektanvändning samt batteriernas laddningsnivåer uppmäts. Dessa har sammanställts i ett 

energiflödesdiagram. I följande beräkningar har projektgruppen valt att använda en 

batteriverkningsgrad på 60 %. Ett friskt AGM-batteri bör ha en verkningsgrad som uppgår till 

denna nivå. 

5.2.1 Laddningsströms- samt laddningsspänningsmätning 

Systemets dieselgenerator arbetar med varierande effekt under hela laddningsförloppet. 

Storleken på laddningsströmmen samt laddningsspänningen kommer att variera på grund av 

att batterispänning ökar kontinuerligt. För att ta reda på detta har projektgruppen utfört en 

noggrann mätning där strömmen från likriktarens sekundärsida mätts upp samt noterat 

batterispänningen under laddningsförloppet. Mätningen har då tagit hänsyn till likriktarens 

verkningsgrad. Mätningen illustreras i figur 12 och 13.  
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Under laddningsförloppets första 25 minuter laddas batterierna med ungefär 74 A. Parallellt 

med att strömmen börja sjunka stiger spänningen i batterierna från 13,9 till 14,5 V. De sista 

tio minuterna gör batterispänningen en dipp ner till 13,5 V innan dieselgeneratorn stängs av. 

För att uppskatta hur mycket energi som tillförs batterierna under en laddning krävs 

kännedom om både medelströmmen samt medelspänningen. Dessa har beräknats utifrån 

datainsamlingen och uppgick till 64,83 A respektive 14,12 V. Den nyttiga energin från 

dieselgeneratorn som kan tillföras lasten beräknas enligt följande. 

                                                     

5.2.2 Effektmätning  

Enligt databladet för AQ500 system uppgick SODAR:ns effektbehov till mellan 30-50 W. 

Tillverkaren anger att SODAR:n klarar en veckas batteridrift. ”The system is also equipped 

with a 600 Ah battery bank which means that the system can operate a whole week only on 

battery power” [33]. Om detta stämmer måste batterilagret vara helt fulladdat och köras ur 

maximalt. Med dagens programmering är detta omöjligt för systemet [34]. 

               
       

   
         

               
       

   
         

Hur stämmer detta överens med verkligheten? I januari laddas batterierna i genomsnitt 3,226 

gånger per dygn vilket motsvarar en batteridrift på 7,44 h mellan varje laddning. Att januari 

valdes som referensmånad beror på att solcellerna inte genererar någon märkbar energi under 

denna månad och därför bör beräkningarna stämma överens med den teoretiska 

batteridrifttiden som inte tar hänsyn till solcellerna. Systemet borde klara av en längre 

batteridrift än vad den gör idag. Projektgruppen misstänkte att SODAR:ns effektbehov var 

större än vad som angavs i databladet. För att söka klarhet i detta utfördes en effektmätning. 

Figur 12. Laddningsströmmen som är något 

avtagande under hela laddningsförloppet. 

Figur 13. Laddningsspänningen stiger 

under hela laddningsförloppet förutom de 

sista minuterna.  
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Att detta instrument valdes beror på den höga noggrannheten. Den har dessutom en 

inspelningsfunktion som kan spela in en effektmätning där strömmen varierar samt beräkna 

medelströmmen under inspelningsförloppet. I figur 15 visas resultatet av första mätningen.  

Mätningen utfördes under cirka 16 minuter. Spänningen är konstant 12,08 V samtidigt som 

strömmen varierar kraftigt mellan 0,01 A och 16,88 A med ett medelvärde på 1,94 A. Att 

strömmen varierar så kraftigt beror på att effektbehovet ökar i samband med ljudpulserna från 

högtalaren. Detta ger upphov till kraftiga strömtoppar. För ett jämnare effektuttag används två 

kondensatorer som jämnar ut effekten. För att få med alla systemets förluster utfördes 

mätningen direkt på batteriets pluspol alltså innan kondensatorerna. 

Effektbehovet under mätningen uppgick till:  

                         

Mätningen visade ett lägre effektbehov än vad databladet anger. Detta låg i grund för 

ytterligare en effektmätning för att säkerhetsställa effektbehovet. Den mätningen skedde vid 

en helt annan tidpunkt och uppgick även den till samma effektbehov, cirka 23 W. SODAR:ns 

batteridrift skulle vid denna förbrukning uppgå till 23,44 enligt följande beräkning. 

                  
        

       
         

Denna drifttid tar inte hänsyn till solcellernas genererade energi. Hade solcellernas påverkan 

räknats med hade denna beräknade drifttid ökat och på så vis skiljt sig ännu mer mot den 

verkliga drifttiden. 

  

Figur 14. Installation för effektmätningen 

med en effektanalysator, Fluke 43. 

Instrumentet står på systemets batterilager 

och den blåa lådan är likriktaren.  

Figur 15. Resultatet från 

effektmätningen. Spänningen är 

konstant medan strömmen 

varierar mellan 0,01-16,88 A. 

Medelvärdet uppgick till 1,94 A. 

Att medelvärdet blev så lågt beror 

på de korta ljudpulserna. 
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5.2.2.1 Energibehov 

Utifrån det uppmätta effektbehovet kan det årliga energibehovet beräknas. 

                         

Med hänsyn tagen till batteriets verkningsgrad kommer den tillförda energin uppgå till: 

          
     

    
            

Om inte solcellerna skulle generera någon energi alls under ett helt år, hur många laddningar 

från dieselgeneratorn skulle detta motsvara? 

                    
(
           

     )

     
                

Anmärkningsvärt är att den teoretiska drifttiden på dieselgeneratorn inte stämmer överens 

med den verkliga. Idag är drifttiden 549 timmar per år och enligt effektmätningen räcker det 

med drygt 374 drifttimmar per år utan hänsyn tagen till solcellerna. Det betyder att 

dieselgeneratorns drifttid uppgår till minst 175 timmar för mycket och det sliter på de 

mekaniska delarna samt att dieselförbrukningen är betydligt högre än vad den bör vara. 

5.2.2.2 Energipris 

Enligt tabell 8 uppgår bränslekostnaden till 14 859 kr/år för det årliga energibehovet på 205,3 

kWh. Energikostnaden för anläggningen är: 

           
      

     
             

Detta kan jämföras med dagens energipris som är strax under 1 kr/kWh. Att producera el med 

en dieselgenerator för att sedan lagra energin i ett batterilager är ineffektivt. Dieselgeneratorns 

totalverkningsgrad har beräknats i avsnittet 5.2.4 Energiflöde i systemet och den och uppgick 

till 14,2 %. När elen sedan matas in i batterilagret förloras ytterligare 40 % och systemets 

totalverkningsgrad är endast 8,5 %. Det finns även en del mindre förluster i kablage och i 

batteriladdaren som inte tagits hänsyn till i denna beräkning. Det här nyckeltalet är viktigt då 

man lätt kan gå tillbaka efter att man har energieffektiviserat ett system för att se hur mycket 

man har reducerat kostnaden för att producera el. 

5.2.2.3 Hypotes 

Att dieselgeneratorn inte klarar av den drifttid som beräknats beror dels på att 

laddningsströmmen är lägre under vinterhalvåret. Ett tänkbart scenario är att ett eller 

eventuellt flera av batterierna är dåliga. Det kan till exempel vara kortslutning i en av 

batteriets celler. Om det är kortslutning i en cell betyder det att det trasiga batteriet tar stora 

delar av laddningsströmmen, vilket gör det svårt för de andra två batterierna att bli fulladdade 

eftersom den ses som en last. Detta anses troligt eftersom tomgångsspänningen på batterierna 

uppmättes direkt efter laddning och uppgick till 12,5 V. Ett fulladdat batteri bör ha en 

tomgångsspänning strax över 13 V och efter vila cirka 12,9 V. 
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5.2.3 Batterimätning 

Under laddningsförloppet laddas de tre batterierna i genomsnitt med 64,83 A under en timme. 

Det betyder att var och ett av batterierna laddas med en ström som uppgår till 21,61 A. I 

avsnittet 4.1.1.3.2 Batteriladdning nämns det att dessa batterier klarar av en maximal 

laddningsström på 60 A per batteri.  

Laddningsnivån i ett batteri kan bestämmas genom att mäta batteriernas tomgångsspänning 

innan laddning och efter laddning. Ett batteris tomgångsspänning mäts upp när lasten är 

bortkopplad. Hade däremot lasten varit påkopplad under mätning hade den påverkat resultatet 

negativt eftersom en last medför en spänningssänkning. I figur 16 illustreras förhållandet 

mellan batteriernas laddningsgrad och batteriernas tomgångsspänning samt de två 

mätpunkterna. Mätningen erhöll en tomgångsspänning på 12,12 V precis innan 

dieselgeneratorn gick igång och efter laddning erhölls 12,49 V. Vad dessa 

tomgångsspänningar motsvarar för laddningsnivå beskrivs i följande funktion som utgår från 

den streckade trendlinjen i figur 10.  

                 

där, 

y = Tomgångsspänning 

x = Laddningsnivå 

                  
        

      
 

            

      
         

                   
        

      
 

            

      
         

   

Figur 16. Dessa två punkter har mätts upp och batterierna laddas 

mellan 55,80 och 77,07 %. 



 24 

Figur 17. Figuren visar systemets energiflödesschema. Förlusterna i ett fristående elsystem 

med en dieselgenerator är alltid stora på grund av den låga verkningsgraden. 

5.2.4 Energiflöde i systemet 

Alla beräkningar som ligger i grund för figur 17 finns bifogade i bilaga 5. Det som är 

anmärkningsvärt är att det matas in 9 846 kWh/år från dieselgeneratorn och endast 502 kWh 

av dessa tillförs batterilagret. Detta beror på dieselgeneratorns låga verkningsgrad. Den energi 

som matas in i batterilagret är en uppskattning utifrån medelladdningsströmmen på 64,83 A. 

Från dieselgeneratorn och solcellerna tillförs 934 kWh/år till batterierna. Den totala 

energianvändningen är tidigare beräknad och uppgick till cirka 205 kWh/år. Det innebär att 

batteriernas verkningsgrad är 22 % vilket är lågt i jämförelse med ett nytt AGM-batteri. 

Energibidraget från solcellerna per år kan skilja mycket eftersom antalet soltimmar varierar 

från år till år och är därför svår att uppskatta. En annan faktor som har betydelse är hur många 

skuggningstimmar solcellerna utsätts för. Den allra sista och kanske viktigaste faktorn är hur 

stor del av den energi som solcellerna genererar som laddningsregulatorn reglerar bort genom 

att bryta kretsen. Det kan vara så att dieselgeneratorn precis har laddat batterierna relativt högt 

i SOC-nivå vilket kan innebära att energin från solcellerna regleras bort. 

  

Dieselgenerator 

Likriktare 

Batterilager 

SODAR 

Solceller 

528 kWh/år 

502 kWh/år 

9 124 kWh/år 

26 kWh/år 

3 168 kWh/år 

729 kWh/år 

205 kWh/år 

3 600 kWh/år 9 846 kWh/år 

432 kWh/år Värmeslinga 

och fläkt 

220 kWh/år 
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Dieselgeneratorns teoretiska verkningsgrad kan beräknas utifrån dieselgeneratorns 

specifikationer, se bilaga 2. Max uteffekt är 3,4 kW och vid ¾ last uppgår 

bränsleförbrukningen till 1,83 l/h. Värmevärdet för diesel är 9,8 kWh/liter och generatorn har 

en drifttid på 549 timmar per år. 

                       
            

            
        

Detta är en betydligt högre verkningsgrad än den verkliga som kan beräknas ur figur 17 som 

uppgår till: 

                     
       

     
       

Anledningen till skillnaden kan bero på att den teoretiska verkningsgraden grundar sig på 

märkvarvtal och optimal drift. Den verkliga verkningsgraden är beräknad utifrån flera olika 

driftförhållanden eftersom batteriernas strömmottagningsförmåga avtar med tiden. En annan 

tänkbar orsak till detta är de kallstarter som dieselgeneratorn utsätts för vilket resulterar i en 

högre bränsleförbrukning.   
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6. Förslag på åtgärder  

6.1 Översyn/kontroll av batterier 

Det första som bör göras är att kontrollera batteriernas skick. Den allra enklaste och vanligaste 

metoden är att man mäter tomgångsspänning på ett fulladdat batteri. Detta ger en bra 

indikation på batteristatusen. Efter fulladdning ska man vänta 24 timmar innan mätning av 

tomgångsspänning sker. Ett fulladdat batteri i vila har en spänning på cirka 12,9 V. Är 

spänningen betydligt lägre är batteriet förmodligen dåligt och behöver bytas ut. Eftersom det 

inte fanns någon möjlighet att utföra mätningen när batterierna var i vila utfördes mätningen 

direkt efter generatorladdning. Mätningen som gav en spänning på 12,49 V kan vara en 

indikation på att batterierna är dåliga. För att säkerställa denna teori krävs ett mer utförligt 

batteritest. 

Under avsnittet 4.1.1.3.4 Livslängd beskrivs hur batteriernas livslängd påverkas av olika 

laddningar. Där beskrivs orsaken till varför det är sämre för batteriet att ladda mellan ett SOC-

intervall mitt på kurvan i figur 10 än att ladda till 100 %. I detta fall då batterierna laddas 

mellan laddningsnivån 55,80 % och 77,07 % påverkar det batteriets livslängd mer negativt än 

om laddning sker mellan 55,80 % och 100 %. Ur tabell 7 avläses att 50 % urladdningsgrad 

motsvarar 400 laddningscykler. Det innebär att med dagens driftsätt kan batterilagrets 

livslängd uppskattas till 400 cykler. Eftersom dieselgeneratorn har 549 drifttimmar per ett år, 

vilket innebär 549 laddningscykler/år är förmodligen batteriets livslängd förbrukad då 

batterierna varit i drift nästan tre år nu. 

För att höja batteriernas SOC-intervall och på sätt förlänga batteriernas livslängd kan en 

batterimätare installeras och samarbeta med det programmerbara styrsystemet. Istället för att 

dieselgeneratorn börjar ladda batterilagret när batterispänningen sjunker ner till 11,7 V är det 

bättre att den börjar ladda när SOC-nivån sjunker till 75 %. Dieselgeneratorn ska sedan ladda 

tills batterierna är helt fulla vilket resulterar i att livslängden ökar med en faktor 2,25. Antalet 

laddningscykler kommer då öka från dagens 400 till 900 vilket innebär en ökning av 

livslängden till 2,5 år från dagens ett år. Detta kan ses som en fördel för batteriernas livslängd 

men även en nackdel för systemets energipris. Eftersom energin från solcellerna är gratis till 

skillnad från dieselgeneratorn bör solcellernas inverkan utnyttjas till fullo.  

Ett tänkbart scenario är att dieselgeneratorn har laddat upp batterierna till 100 % och sedan 

går solen upp och solcellerna börja generera energi. Mestadels av den energin kommer då att 

regleras bort och systemets energipris kommer fortsätta vara hög. Vid dimensionering av 

systemet måste dessa två parametrar, batteriets laddningsnivå samt utnyttjande av solenergin 

optimeras för maximal ekonomisk lönsamhet.  

En annan viktig parameter att ta hänsyn till är att det tar lång tid att ladda de sista 10 % i 

SOC-intervallet eftersom laddningsströmmen avtar i takt med ökad laddningsnivån. Det 

innebär en längre drifttid på dieselgeneratorn vilket ger ökad driftkostnad. Det man kan göra 

här är att i normalt driftfall arbeta inom intervallet 75-90 % för att sedan en gång i veckan 

ladda batterierna till 100 % för att undvika en kortare livslängd på batterierna. Denna laddning 

bör helst ske kvällstid för att undvika bortreglering av energin från solcellerna. Detta driftfall 

ger låg driftkostnad samtidigt som batterierna får laddas upp fullt och håller därmed längre. 
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6.2 Termostatstyrd laddningsspänning 

En annan eventuell åtgärd är termostatstyrd laddningsspänning. Under avsnitt 4.1.1.3.2 

Batteriladdning i figur 9 beskrivs batteriernas spänning som funktion av 

omgivningstemperaturen. Vid låga omgivningstemperaturer förlorar batteriet sin förmåga att 

ta emot höga laddningsströmmar. Det medför onödigt många kallstarter på dieselgeneratorn 

eftersom antalet laddningar ökar. Reglering av laddningsspänningen bidrar till effektivare 

laddning och reducerad bränsleförbrukning, vilket leder till minskade underhålls- och 

personalkostnader.   

6.3 Reglerbara solceller 

Att solcellerna är placerade i riktning mot söder är viktigt för att få ut så mycket energi från 

solinstrålningen som möjligt. En annan viktigt faktor är solcellernas lutningsvinkel. Eftersom 

den optimala lutningsvinkeln ändras beroende på månad är ett justerbart stativ som reglerar 

solcellernas lutning en bra lösning. En optimal lutningsvinkel för varje månad kan då erhållas 

samt att solcellernas energigenerering maximeras. I tabell 6 visas optimal lutningsvinkel för 

varje månad. Denna tabell borde finnas tillgänglig i vagnen tillsammans med en vinkelmätare 

så justering kan ske i samband med tankning/underhåll.  

En annan tänkbar lösning är att installera en motorstyrd solföljare så att solcellernas 

orienteringsvinkel alltid är optimal vilket resulterar i högre energiuttag. Dessvärre är det inte 

ovanligt att motorstyrningen krånglar under vinterhalvåret då det kommer bildas snö och is 

runt motorn, vilket i sin tur ger ökad underhållskostnad. Eftersom systemet ändå kräver tillsyn 

under jämna mellanrum rekommenderas det första alternativt, manuell justering av 

solcellernas vinkel. 

6.4 Bränslecell 

En bränslecell fungerar i princip som ett batteri, skillnaden är att en bränslecell kräver att 

bränsle tillförs kontinuerligt för att den ska fungera. En bränslecell omvandlar kemisk energi 

till elektrisk energi. Den kemiska energin är ett bränsle till exempel vätgas, metanol eller 

etanol som oxiderar vanligtvis med luft eller syrgas. En vanlig typ av bränslecell är den som 

använder vätgas som bränsle och luft som oxidationsmedel. Vätgas och syre reagerar med 

varandra och omvandlas till elektricitet och värme. 

6.4.1 Hur genererar bränslecellen elektricitet? 

Bränslecellen består av en anod som är positivt laddad och en katod som är negativt laddad. 

Mitt emellan dessa finns en elektriskt ledande lösning, en elektrolyt. En bränslecell går 

igenom följande steg för att generera elektricitet [35]: 

1. Vätgas (H2) tillförs på plussidan. 

2. Syrgas (O2) eller luft tillförs på minussidan. 

3. Vätgas delar upp sig till vätejoner (H
+
) och elektroner (e

-
)  

4. Mellan plussidan och minussidan går en elektrisk krets med lasten påkopplad. 

Elektronerna går från plus till minus och en elektrisk ström skapas. 

5. När syremolekylerna kommer i kontakt med de fria elektronerna delar de sig till 

syrejoner (O2
-
). 
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Tabell 9. 

6. Vätejonerna går igenom elektrolyten och sammanbinder sig med syrejoner och så 

restprodukten vatten (H2O) bildas. 

 6.4.2 Cellkraft S-750 

En bränslecell från den svenska tillverkaren Cellkraft kommer att utvärderas och den 

ekonomiska lönsamheten kommer att beräknas. 

 

 

 

 

 

6.4.2.1 Ekonomisk kalkyl 

6.4.2.1.1 Drifttid 

Databladet anger att bränslecellen har en teknisk livslängd på 20 000h. Hur många år det 

motsvarar för just denna applikation kan bestämmas genom att beräkna antalet drifttimmar 

per år. Systemets tillförda energi beräknades tidigare under avsnittet 5.2.2 Effektmätning och 

uppgick till 342,17 kWh. Om bränslecellen arbetar under full effekt under hela 

laddningsförloppet kommer livslängden att beräknas om till år enligt: 

          
      

(
          

   
)

          

Teknisk specifikation 

Nominell effekt 750 W 

Ström 0-80 A 

Utspänning 11-18 VDC 

Vikt 13 kg 

Bränsle Vätgas 

Livslängd 20 000 h 

Figur 19. Modellen s-750 

framifrån. 

Figur 18. Enkel skiss över 

bränslecellens funktion. 
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Tabell 10. 

6.4.2.1.2 Årliga kostnader 

De prisuppgifter kring bränslet som AGA bidrog med innefattade 12 stycken vätgastuber som 

tillsammans innehåller 120 kWh nyttig energi. Antalet vätgastuber som krävs för att uppfylla 

kravet på 342,17 kWh/år i tillförd energi är 36 stycken. Den totala bränslekostnaden under ett 

år uppgår till 18 000 kr. Eftersom en påfyllning motsvarar 12 vätgastuber kommer det krävas 

tre påfyllningar per år. 

               
      

(
   
  )

          

                  
    

  
              

Enligt tillverkarna själva är denna modell i princip helt underhållsfri. Det enda de 

rekommenderar att se över är nivån i kylmediet (glykol/vatten) en gång per år vilket inte 

omfattar några märkbara utgifter. Ett alternativ är att kolla kylmediet varje gång SODAR:n 

flyttas till ett nytt mätställe. Andra fördelar med en bränslecell är att den är bullerfri, 

innehåller inga rörliga delar och bidrar inte till några lokala utsläpp [36]. Detta system har 

även vissa nackdelar. Effekten från bränslecellen räcker inte till för att både ladda batterierna 

samt driva värmeslingan. Här krävs ett separat uppvärmningssätt för högtalaren. Det kan vara 

en dieselvärmare som är termostatstyrd och startar när utetemperaturen sjunker under noll 

grader Celsius. Dieselvärmaren behöver inte bli speciellt dyr i driftkostnad eftersom antalet 

timmar när det är minusgrader i vagnen är få under ett år. Ett annat problem som kan uppstå 

är stöldrisken då det finns ett värde i både förvaringsskåp, tuber samt bränslecell. 

Eftersom bränslecellen helt har ersatt dieselgeneratorn kommer kostnader för personal, 

service och underhåll för generatorn samt resekostnader minskas. Personal- och 

resekostnaderna uppskattas till 4 000 respektive 1 000 kr per år och ska ersätta de tre gånger 

bränslecellen behöver tankas.  

Driftkostnader  
Före investering 

[kr/år] 

Efter investering 

[kr/år] 

Besparing 

[kr/år] 

Personalkostnad 40 714 4 000 36 714 

Bränslekostnad 15 157 18 000 -2 843 

Resekostnader 10 714 1 000 9 714 

Övervakning 14 286 14 286 0 

Service och Reparation 28 571 0 28 571 

Totalt 109 442 37 286 72 156 
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Tabell 11. 

6.4.2.1.3 Investeringskostnad 

Inköpspriset för denna bränslecell uppgår till 220 000 kr vid köp av en enhet. Installation av 

det nya systemet samt att frakta bort den gamla dieselgeneratorn uppskattas till 15 000. I det 

priset ska det programmerbara styrsystemet anpassas för bränslecellen, vagnen ska anpassas 

för den nya installationen samt att ett förvaringsskåp för vätgastuberna ska fraktas dit. Ett 

förvaringsskåp kostar 30 000 kr [37]  

Investeringskostnader [kr] 

Bränslecell 220 000 

Installation 15 000 

Förvaringsskåp 30 000 

Total 265 000 

 

6.4.2.1.4 Lönsamhetsberäkningar 

6.4.2.1.4.1 Pay-off metoden 

Här beräknas lönsamheten investeringen utan hänsyn tagen till ränta och inflation. Den visar 

efter hur många år en investering betalat av sig. 

                  
       

              
         

6.4.2.1.4.2 Annuitetsmetoden 

Annuitetsmetoden tar hänsyn till ränta och inflation. Räntan är satt till 6 % och 

avskrivningstiden till bränslecellens livslängd alltså 43 år.  
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Figur 20. Vindkraftverkets betongfundament. 

Figur 21. Höjdkoefficienter för olika 

terrängtyper. 

6.5 Småskaligt vindkraftverk 

Ett alternativ är att komplettera det nuvarande systemet med ett småskaligt vindkraftverk. Den 

installerade effekt som är lämplig som komplettering är cirka 200-800 W. Ett litet 

vindkraftverk är ett bra komplement till solcellerna eftersom de genererar minst energi under 

vintern och ett vindkraftverk genererar mest energi under vinter på grund av de goda 

vindförhållandena som råder under samma period [38]. Den tänkta navhöjden bestäms till 

största del av den närliggande terrängen samt vilken råhetsklass som gäller. Generatorn bör 

placeras på ett teleskoprör som kan justeras mellan 5-10 meter. Det är viktigt att 

vindkraftverket enkelt kan kopplas ur drift och placeras vid en annan SODAR då det inte är 

säkert att det lämpar sig för alla platser. Det ska vara mobilt och enkelt kunna förflyttas till en 

lämplig SODAR med goda vindförhållanden på låg höjd. Vindkraftverket måste placeras 

minst 20 meter från vagnen för att inte störa mätutrustningen då SODAR:n kräver fri sikt 

inom en viss radie. 

6.5.1 Förslag på installation 

Vindkraftverkets mast behöver fästas ordentligt i marken eftersom den kan utsättas för hårda 

vindar. Ett förslag är att masten fästs i ett betongfundament som illustreras i figur 20 och 

sedan spänns upp med vajrar. Fundamentet väger 800 kg och är anpassat för flaggstänger upp 

till 12 m och kan flyttas med en lätt lastbil med kran.  

6.5.2 Teoretisk uppskattning av medelvinden 

Denna beräkning är generell och tar inte hänsyn till vindkraftverkets lokalisering. 

Vindhastigheten beräknas på tio meters höjd med en höjdkoefficenten på 0,2. Att 

höjdkoefficient 0,2 valdes beror på att den beräknade produktionen ska hamna i underkant för 

att vara på den säkra sidan när ekonomin bedöms. 

Vid omräkning av medelvindhastighet från en högre höjd till en lägre höjd används följande 

formel: 

    

  
 (

    

  
)
 

 

Vnav = medelvindhastighet i navhöjd [m/s] 

V0 = medelvindhastighet på en 

referenshöjd[m/s] 

hnav = höjd till navet[m] 

h0 = referenshöjd β 

= höjdkoefficient 

Öppet vatten:  β = 0,12 

Slättområde:  β = 0,15 

Skog:  β = 0,2 

Approximativt medelvärde:  β = 0,14 
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Med antagen medelvindhastighet på 7,0 m/s på 100 meters höjd kan medelvindhastigheten på 

10 meters höjd bestämmas: 

   
    

(
    

  
)
    

   

(
   
  )

               

Denna vindhastighet är endast teoretisk och kräver år av mätning för att säkerställa. Dessutom 

är det svårt att anta en vindhastighet på en nivå under trädtopparna på grund av 

nollplansförskjutningen. Det innebär att markplanet förskjuts upp till trädtopparna och under 

den antas en låg medelvindhastighet. Eftersom en SODAR flyttas runt ungefär en gång per år 

innebär det att vindförhållandena på platsen skiljer sig markant. På en plats kan det vara 

lämpligt med ett småskaligt vindkraftverk som komplement till systemet och på en annan 

plats ger det inget bidrag alls. Platsen är alltså helt avgörande om det blir en lönsam 

investering eller inte. 

6.5.3 Typer av vindkraftverk 

I detta avsnitt beräknas den teoretiska årsproduktionen samt den ekonomiska lönsamheten för 

två typer av småskaliga vindkraftverk. De modeller som valts ut är vanliga på marknaden och 

används till hybridsystem för båtar och fritidshus. 

 SilentWind Marine Wind Generator  

 Air-Breeze vindkraftverk  

6.5.3.1 SilentWind Marine Wind Generator  

Utifrån värden från återförsäljaren Bluemarine har en effektkurva sammanställts för 

beräkning av den teoretiska årsproduktionen. I tabell 12 visas de tekniska specifikationerna 

för vindkraftverket och i figur 22 visas verkets genererade effekt vid olika vindhastigheter.  

 

  

Teknisk specifikation 

Generatortyp 3-fas PM-generator 

Märkspänning 12 Volt 

Märkeffekt 400 W 

Startvind 2,2 m/s 

Laddvind 3 m/s 

Rotordiameter 1,15 m 

Varvtal 480-1420 RPM 

Antal blad 3 

Tabell 12. 

Figur 22. Effektkurva för ett SilentWind 

vindkraftverk. Här kan verkets uttagna effekt 

som funktion av vindhastigheten avläsas. 
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Utifrån effektdiagrammet kan effektkoefficienten Cp beräknas vid varje specifik 

vindhastighet. Detta görs genom att beräkna kvoten mellan verkets effekt och vindens effekt. 

För att uppskatta årsproduktionen från verket används följande formel. 

                                   
         

Där, 

Cpmedel  = Medeleffektkoefficient 

k3  = kubfaktorn 

 ρ  = Luftens densitet [kg/m
3
] 

A  = Svepyta [m
2
] 

       
  = Medelvindhastighet under året [m/s] 

 

När effektkoefficienten för varje specifik vindhastighet är bestämd kan ett medelvärde 

beräknas. Den teoretiska årsproduktionen uppgår till 264 kWh enligt följande ekvation.  

                                                       

6.5.3.1.1 Ekonomisk kalkyl 

6.5.3.1.1.1 Bränslekostnad 

Den energi som dieselgeneratorn genererar under ett år kan bestämmas med hjälp av antalet 

drifttimmar och kännedom om laddningsströmmen samt laddningsspänningen.  

                                     

Med detta vindkraftverk inkopplat kommer dieselgeneratorns drifttimmar reduceras till 261 

timmar vilket resulterar i en minskad driftkostnad enligt följande beräkningar.  

                  
                 

           
       

                                                               

6.5.3.1.1.2 Driftkostnader 

Driftkostnaderna uppskattas vara proportionella mot dieselgeneratorns drifttimmar eftersom 

generatorn servas efter ett visst antal drifttimmar. Om exempelvis drifttiden halveras kommer 

även kostnaden för tankning, service och underhåll halveras. Idag uppgår dessa kostnader till 

79 999kr/år.  

    (  
   

     
)                                      
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Tabell 13. 

Tabell 14. Tabell 15. 

 

Driftkostnader  
Före investering 

[kr/år] 

Efter investering 

[kr/år] 

Besparing 

[kr/år] 

Personalkostnad 40 714 19 328 21 386 

Bränslekostnad 15 157 7 362 7 795 

Resekostnader 10 714 5 086 5 628 

Övervakning 14 286 14 286 0 

Service och Reparation 28 571 13 564+8 000
1
 7 007 

Totalt 109 442 67 626 41 816 
1
 Årlig service - och reparationskostnad för vindkraftverk. 

 

6.5.3.1.1.3 Kostnader för vindkraftverket 

I tabell 14 och tabell 15 visas investeringskostnaden samt de årliga kostnaderna för 

SilentWind Marine Wind Generator. Generatorns livslängd uppskattas till 15 år och 

inköpspriset för verket inklusive fundament uppgår till 11 000 kr [39]. 

 

 

 

6.5.3.1.1.2 Lönsamhetsberäkning 

6.5.3.1.1.2.1 Pay-Off metoden 

Här beräknas lönsamheten av investeringen utan hänsyn tagen till ränta och inflation. Den 

visar efter hur många år en investering betalat av sig. 

        
      

              
         

  

Investeringskostnader [kr] 

Vindkraftverk 7 500 

Fundament 3 500 

Total 11 000 

Årliga kostnader [kr/år] 

Underhåll 1 000 

Flytt av verk och 

fundament inkl. hyra lätt 

lastbil 

5 000 

Montering och installation 2 000 

Total 8 000 
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6.5.3.2 Air-Breeze vindkraftverk  

Air-Breeze är ett annat vanligt förekommande vindkraftverk från den svenska tillverkaren 

SW-Exergon. Uppskattad energigenerering per månad beräknas utifrån ett energidiagram, se 

bilaga 6 [40]. 

Teknisk specifikation 

Generatortyp PM-generator borstlös 

Spänning 12 Volt 

Märkeffekt 200 W 

Startvind 2,68 m/s 

Laddvind 3,13 m/s 

Rotordiameter 1,17 m 

Varvtal - 

Antal blad 3 

 

                                   

Detta verks generator är hälften så stort som SilentWind men genererar mer energi. Detta 

beror på att små verk är effektivare vid låga medelvindhastigheter. Eftersom en SODAR ofta 

är placerad i skogsmiljö under trädtopparna där medelvindhastigheten är låg passar detta verk 

bra. 

6.5.3.2.1 Ekonomisk kalkyl 

6.5.3.2.1.1 Bränslekostnad 

Med detta vindkraftverk inkopplat kommer dieselgeneratorns drifttimmar reduceras till 238 

timmar vilket resulterar i en minskad driftkostnad enligt följande beräkningar. 

                  
                 

           
       

                                                               

6.5.3.2.1.2 Driftkostnad 

Driftkostnaderna för Air-Breeze vindkraftverket uppgår till.  

    (  
   

     
)                                      

  

Tabell 16. 
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Tabell 17. 

Tabell 18. Tabell 19. 

 

Driftkostnader  
Före investering 

[kr/år] 

Efter investering 

[kr/år] 

Besparing 

[kr/år] 

Personalkostnad 40 714 16 627 24 087 

Bränslekostnad 15 157 6 740 8 417 

Resekostnader 10 714 4 639 6 075 

Övervakning 14 286 14 286 0 

Service och 

Reparation 
28 571 12 370+8 000

1 
8 201 

Totalt 109 442 62 662 46 780 
1
 Årlig service - och reparationskostnad för vindkraftverk. 

 

6.5.3.2.1.3 Kostnader för vindkraftverket 

 I tabell 18 och i tabell 19 visas investeringskostnaden samt den årliga kostnaden för Air- 

Breeze vindkraftverk. Denna generator beräknas ha en livslängd på 15 år. Inköpspriset för 

både fundamentet och vindkraftverket uppgår till 13 450 kr [41]. 

  

 

 

6.5.3.2.1.2 Lönsamhetsberäkningar 

6.5.3.2.1.2.1 Pay-Off metoden 

Här beräknas lönsamheten av investeringen utan hänsyn tagen till ränta och inflation. Den 

visar efter hur många år en investering betalat av sig. 

        
      

              
         

  

Investeringskostnader [kr] 

Vindkraftverk 9 950 

Fundament 3 500 

Total 13 450 

Årliga kostnader [kr/år] 

Underhåll 1 000  

Flytt av verk och 

fundament inkl. 

hyra lätt lastbil 

5 000  

Montering och 

installation 
2 000  

Total 8 000 
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7. Slutsats 

Störningar på mätvärden uppkom helt oregelbundet och inte i samband med dieselgeneratorns 

drifttid. 

Mätningar har genomförts för att sammanställa en överskådlig bild över energiflödet i 

systemet. Under laddningsförloppet har laddningsspänningen och laddningsströmmen mätts 

för att beräkna den årliga energitillförseln från dieselgeneratorn. Mätningen visade att 

laddningsströmmen avtar som funktion av tiden vilket resulterar i att effekten som matas in 

till batterierna minskar med tiden. Solcellerna, som är den andra energikällan, har 

elgenereringen beräknas till nästan lika mycket som dieselgeneratorn. Detta värde var svårt att 

beräkna på grund av årsvariationer i molnighet samt hur stor del av energin som regleras bort 

när batterierna är fulladdade. 

För att säkerhetsställa effektbehovet som databladet angav utfördes två effektmätningar 

oberoende av varandra. Det verkliga värdet var lägre än vad databladet angav. 

Dieselgeneratorns drifttimmar var fler än vad det teoretiskt ska vara i ett fullt fungerade 

system trots att beräkningen skedde utan hänsyn tagen till solcellerna. 

En batterikontroll genomfördes för att kontrollera att batterierna laddades korrekt. 

Laddningsnivån före och efter laddning mättes upp och det visade sig att laddningsintervallet 

inte var optimalt. Spänningen som mättes upp var låg och det indikerar på att batterierna är 

dåliga. En annan indikation som förstärkte teorin om att batterierna är dåliga är den låga 

batteriverkningsgraden. Den energi som matades in i batterierna från solcellerna och från 

dieselgeneratorn var större än lastens totala energianvändning. 

För att optimera och energieffektivisera systemet har en rad olika förslag på åtgärder tagits 

fram. Det som anses viktigast är ett batteribyte. Ett annat förslag är att anpassa 

laddningsspänningen efter omgivningstemperaturen eftersom batteriernas förmåga att ta emot 

höga laddningsströmmar avtar med en minskad omgivningstemperatur. Detta kan 

kompenseras genom att öka laddningsspänningen.  

Systemet är i drift dygnet runt och livslängden på batterierna är en viktig del. För en ökad 

livslängd på batterierna är det viktigt att batteriernas laddningsintervall är korrekt och att de 

laddas fullt med jämna mellanrum. Detta är inget som sker idag och en ändring 

rekommenderas i framtiden. Att komplettera systemet med ytterligare en energikälla är något 

som projektgruppen har undersökt. Med ett småskaligt vindkraftverk inkopplat kan 

driftkostnaderna sänkas mycket. Investeringen är liten i jämförelse med besparingen och 

därför kommer återbetalningstiden på investeringen vara kort. Ett annat förslag är att investera 

i en bränslecell. Det är en dyr investering men lönsamheten anses god.  
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8. Diskussion 

Det var svårt att fastställa vad som orsakade störningarna på mätvärdena. Till en början hade 

projektgruppen en hypotes om att dieselgeneratorn var orsaken till störningarna. Där hade 

projektgruppen tre olika alternativ, ljud, elkvalité eller avgaser. Eftersom mikrofonen i 

SODAR:n tar upp alla sorters ljud ansågs det troligt att dieselgeneratorns buller orsakade 

störningarna. En annan tanke var att det kunde uppkomma störningar på det interna elnätet i 

form av till exempel övertoner. Det sista alternativet var avgaser som steg och låg i luften 

ovanför högtalaren. Eftersom dessa tre borde uppkomma regelbundet kunde dessa uteslutas.  

På grund av oregelbundheten antog projektgruppen att problemet orsakades av olika 

väderförhållanden. Ett råd kan vara att gå vidare med detta genom att prata med meteorologer 

och diskutera olika lösningar. 

Mätning av laddningsström och laddningsspänning skedde endast vid ett tillfälle och ägde 

rum under en varm vårdag. Vad som inte togs hänsyn till var att dessa mätvärden är direkt 

beroende av omgivningstemperaturen. Det betyder att mätvärdena kommer skilja sig under 

året. Under vinterhalvåret kommer strömmen att vara lägre än på sommaren vilket resulterar i 

att batterierna laddas lite och det innebär flera drifttimmar på dieselgeneratorn. Alla 

beräkningar grundar sig på att laddningsströmmen som uppmättes vid detta tillfälle är 

konstant under året. Eftersom laddningsströmmen ändrar sig från dag till dag är det en felkälla 

och för att uppskatta den verkliga krävs fler mätningar utspridda över hela året. Det fanns 

ingen möjlighet att göra en mätning under en kall vinterdag för att fastställa hur stor 

skillnaden är. En termostatstyrd laddning är därför nödvändig om dieselgeneratorns 

drifttimmar och därmed dieselförbrukningen ska sänkas.  

Batterimätningen gav en indikation på att batterierna inte laddas optimalt. Direkt efter 

laddning uppmättes en låg tomgångsspänning vilket visar att batterierna inte laddas fullt. 

Egentligen bör batterierna vara i vila ett dygn innan mätning av tomgångsspänningen sker. 

Mätningen utfördes direkt efter laddning eftersom det inte fanns någon möjlighet att låta 

batterierna vila. Laddningsförloppet är alltså förmodligen ännu sämre än vad som redovisas i 

resultatet. En översyn av batterierna är att rekommendera för att fastställa teorin om 

förbrukade batterier.  

Energiflödet i systemet visar låg batteriverkningsgrad, långt under det normala vilket även det 

förstärker teorin om förbrukade batterier. Ett tänkbart fel är kortslutning i en battericell i något 

av batterierna, vilket gör att det batteriet får låg spänning och uppfattas som en last istället. 

Den tillförda energin i systemet som ligger till grund för hela driftkostnaden kan skilja sig 

från år till år på grund av solcellernas inverkan. Vissa år är antalet soltimmar lägre än andra 

år, även skuggningen från omgivande terräng är svår att ta hänsyn till. Solcellernas 

laddningsregulator är en säkerhet för att inte batterierna ska överladdas. Om batterierna är 

fulladdade kommer solcellernas bidragande effekt att regleras bort. Om systemets batterier 

byts ut måste laddningsintervallet väljas att så lite energi från solcellerna regleras bort.  

Ett småskaligt vindkraftverk är enligt beräkningarna en lönsam investering. Det som kan vara 

en eventuell felkälla här är att det är svårt att beräkna vindhastigheten under trädtopparna där 

vindhastigheten oftast är låg. Vindkraftverk kan vara lämpligt på en plats där omgivande 

terräng är låg. Är det höga träd omkring SODAR:n kommer den tillförda energin från 

vindkraftverket vara låg. Här gäller det att man gör en bedömning för varje enskild plats om 

det finns någon lönsamhet i att montera upp ett småskaligt vindkraftverk eller inte. 

Bränslecell är en annan tänkbar åtgärd för att minska driftkostnaderna. Investeringen är dyr 

men återbetalningstiden är kort. Det som kan vara en felkälla här är att bränslecellen inte går 
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på full effekt under hela laddningsförloppet utan att strömmen avtar med tiden. Det skulle 

resultera i att bränslecellen drifttid ökar för samma mängd inmatad energi. Detta skulle 

innebära en kortare livslängd än vad projektgruppen beräknade. 

Det har varit svårt att få fram exakta värden i många beräkningar eftersom en del 

komponenter är beroende av årstid och utetemperatur. En alternativ lösning är att skapa en 

modell i simuleringsprogrammet Matlab/Simulink. Där bifogas all information och sambandet 

mellan de olika komponenterna sätts upp. Programmet kan sedan simulera händelseförloppet 

under ett tidsintervall. Genom att ändra inställningar i olika komponenter kan systemets 

brister upptäckas på ett snabbare sätt.   
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10. Bilagor  

Bilaga 1 - Tidsplan 
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Bilaga 2 – Datablad dieselgenerator 
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Bilaga 3 – Solformelsamling 
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Bilaga 4 – Solcellsberäkning från PVGIS 

Dagens installation 
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Optimal installation 
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Bilaga 5 – Energiflödesberäkningar 

Värmevärde diesel: 9,8 kWh/liter 

Dieselgeneratorn går 549 timmar per år och förbrukar 1,83 l/h. Den årliga förbrukningen blir 

då: 

                        

Den totala tillförda energin till dieselgeneratorn uppgår till: 

                          

Ut från dieselgeneratorn delas energin upp i två delar en går till batterilagret via likriktaren 

och en del går till en värmeslinga och fläkt. Den största delen går till likriktaren och från 

mätning av laddningsspänning samt laddningsström uppmättes 14,12 V i medelspänning samt 

medelladdningsström på 64,83 A. Detta mättes alltså upp på sekundärsidan av batteriladdaren. 

Den årliga energin blir då: 

                           

För att få energin som matas in på primärsidan av batteriladdaren antogs en verkningsgrad på 

95 % på batteriladdaren. Den totala energin på primärsidan blir då: 

   

    
            

Den andra delen går till en värmeslinga på 300 W samt en utsugningsfläkt som antas ha en 

effektanvändning på 100 W. Dessa två tillsammans har en energianvändning på: 

                   

SODAR:ns effektanvändning uppgick enligt mätning till 23,44 W. Vilket resulterar i en årlig 

energianvändning på: 

                      

Solcellernas totala energigenerering uppgår till 444 kWh/år. Utifrån detta och solcellernas 

verkningsgrad kunde den tillförda energin på solcellerna beräknas till: 
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Bilaga 6 – Energidiagram Air-Breeze 

 


