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Sammanfattning  

Runt om i världen pågår nu en övergång från fossila bränslen för att minska den antropogena 

klimatpåverkan. Dessa ersätts till stor del av förnyelsebara intermittenta energikällor som sol- 

och vindkraft. Nackdelen med sådana energikällor är att de ej går att styra över och infaller 

sällan i takt med elbehovet. För att kunna ta vara på den energi som finns tillgänglig i sol och 

vind på ett stabilt och reglerbart sätt, behövs möjlighet att lagra överskottsenergi. Ett 

väletablerat alternativ som energilagring är pumpkraftverk. Där lagras elektrisk energi som 

potentiell energi genom att pumpa vatten från en nedre till en övre reservoar. Energi frigörs 

sedan genom att släppa vattnet genom en turbin som driver en generator. 

Här undersöks om det är möjligt för ett litet samhälle att vara helt självförsörjande med hjälp 

av sol- och/eller vindkraft kombinerat med ett pumpkraftverk. Beräkningar görs för tre olika 

breddgrader, med tillhörande solinstrålning och effektbehov, och två olika vindförutsättningar 

för varje breddgrad (7,1 och 3,2 m/s). Energibehovet varieras mellan 1 – 5 GWh för varje fall. 

Utifrån att beräkningssimulera över ett år dimensioneras storlek på damm och solkraft samt 

maxkapacitet för vind- och pumpkraftverk. Systemet analyseras med hänsyn till kostnad och 

klimatpåverkan.  

Studien visar att en sådan systemlösning är möjlig och kan även vara både ekonomiskt och 

ekologiskt hållbar. Det blir generellt billigare vid bättre vindtillgångar än soltillgångar, vid 

högre fallhöjder och ju större system man bygger. Vid de system som tagits fram varierar 

kostnader mellan 0,4 – 2,4 SEK/kWh, utsläpp mellan 16 – 253 g CO2-ekv/kWh och dammens 

area mellan 10000 – 800000 m2. Vidare forskning i detta skulle kunna göra det möjligt för 

människor att ha tillgång till rent producerad el på platser där inget elnät finns att tillgå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract  

To slow down climate change, nations around the world are trying to phase out fossil fuels. 

The substitute are usually renewable intermittent energy sources like wind and solar power. 

But the problem with these is that they are “impossible” to control and they rarely follow the 

power demand. In order to stabilize and control the energy production from solar and wind, a 

possibility to store excessive energy during production peaks is needed. One well established 

alternative to this is through pumped hydro energy storage. With this technique electrical 

energy is stored as potential energy by pumping water from lower to a higher water reserve. 

The energy is then released by releasing the water through a turbine that is connected to a 

generator.  

This project examines the possibility for a small community to be completely selfsustained by 

using wind and/or solar power combined with pumped hydro power. Calculations are done for 

three different latitudes, with corresponding solar irradiance and power demand, and two 

different wind cases for each latitude (7,1 and 3,2 m/s). The energy demand varies between 1 

– 5 GWh for each case.  By simulating over a year, the size of the dam and solar cells and the 

maximum capacity of wind and pumped hydro power are determined. The system is then 

analysed with respect to costs and global warming potential.  

The study shows that this type of system could be both economically and environmentally 

sustainable. It is generally cheaper with more wind than sun, higher head and bigger the 

bigger it is. For the systems that have been tested, cost, pollution and size of dam varies 

between 0,4 – 2,4 SEK/kWh, 16 – 253 g CO2-ekv/kWh and 10000 – 800000 m2. Further 

studies in this could make it possible to provide people with clean energy at places where the 

grid does not reach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Förord 

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har därefter 

diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid seminariet deltagit 

aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 

Stort tack till Jens Beiron, vars ypperliga handledning gjorde detta projekt möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Nomenklatur 

Adamm – Dammens area (m2). 

Asol – Solcellernas area (m2). 

Cu – Årliga underhållskostnader (SEK). 

Cpk – Investeringskostnad för pumpkraft (SEK). 

Cs,v – Investeringskostnad för sol- och vindkraft (SEK). 

d – Rördiameter (m). 

Edamm – Utsläpp från dammen (gCO2-ekv/m2/år). 

Epumpkraft –  Utsläppsvärden för pumpkraft (gCO2-ekv/kWh) 

Esol – Solcellernas totala utsläpp för hela livscykeln (gCO2-ekv/m2). 

Etot – Totalt utsläpp per producerad el (gCO2/kWh). 

Evind – Utsläppsvärden för vindkraft (gCO2-ekv/kWh).  

f – Darcy-Weisbachs friktionstal. 

G – Solinstrålning mot yta (W/m2). 

h – Höjdskillnad mellan damm och nedre reservoar (m). 

htot – Total fallhöjd med maxdjupet på 12 meter inräknat (m). 

l – Horisontella avståndet mellan reservoarerna (m). 

Pbehov – Plbehovet (W). 

pel – Elpris (SEK/kWh). 

Pmax – Maximal effekt för pumptubin (kW). 

Ppump – Pumpeffekt (W). 

Pturbin – Turbineffekt (W). 

Pvind – Eleffekt från vindkraft (W). 

Pv_max – Vindkraftverkets maximala eleffekt (kW). 

Δpf – Rörförluster (Pa). 

r – Styrränta. 

Re – Reynolds tal. 

t – Tid (h). 

�̇�𝑖𝑛 – Vattenflöde som pumpas till damm (m3/s). 

�̇�𝑢𝑡 – Vattenflöde som släpps ut ur damm (m3/s). 

vz – Vindhastighets vid navets höjd. 

vzr – Vindhastighet vid referenshöjd (m/s). 

Wbehov – Elbehov (Wh). 

Wtot – Total levererad el (kWh),  

Wturbin – Totala utvunna energin från pumpkraft (Wh). 



 
 

 

Wpump – Totala lagrade energin (Wh). 

Wvind – Producerad energi från vindkraft (Wh). 

Wsol – Producerad energi från solkraft (Wh). 

zv – Navets höjd (m). 

zp – Vattennivån i damm (m). 

zr – Referenshöjd (m). 

zo – Omgivningskonstant (m). 

ηs – Solcellernas verkningsgrad. 

ηsystem – Verkningsgrad för hela systemet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I en tid där klimatförändringar och miljöförstöring ofta är på agendan, både i media och 

politiken, blir förnyelsebar energi allt mer aktuellt. Sverige har satt som mål att vara fossilfritt 

till år 2050, samt att den kärnkraft som finns ska vara borta till år 2040 om inget annat 

bestäms. Parisavavtalet, som 194 länder skrivit på, strävar mot en minskning av växthusgaser 

där målet är att hålla temperaturökningen under 2 °C, men helst under 1,5. Dessa 

växthusgaser uppkommer vid förbränning av fossila bränslen som kol, olja och naturgas. 

Globalt sett uppgick den totala elproduktionen till 24 000 TWh år 2014 och är konstant 

ökande, av detta stod fossila bränslen för ca 67 % (Energimyndigheten 2017). 

Trots denna ofantliga produktion av elektricitet hade endast 85 % tillgång till el år 2014. 

Tillgången till energi är en fatal del i att lösa majoriteten av de utmaningar vi står inför när det 

gäller hållbar utveckling, dessa innefattar bland annat, fattigdom, hunger, hälsa, utbildning, 

jämställdhet, rent vatten, ekonomisk tillväxt, miljö med mera. Elen levereras oftast genom 

stora distributionsnät, där centraliserad produktion vid en eller flera kraftverk förser hela 

nationer med el (s.k. grid electrification). Alternativt finns små fristående nät (s.k. off grid 

electrification) som sträcker sig upp till 50 km radie, där oftast ett småskaligt vattenkraftverk 

eller diselverk står för elproduktionen (kapacitet 20 kW – 10 MW). I vissa fall kan dessa 

lösningar vara billigare än utbyggnad av distributionsnät. I t.ex. Indonesien, som består av ca 

6000 öar, står småskalig vattenkraft och dieselverk för största delen av elförsörjningen. I 

Maldiverna står små nät med dieselverk för all elförsörjning på samtliga turist-öar och 200 av 

dess övriga bebodda öar (The World Bank 2017). 

Den ökande internationella viljan att minska på utsläppen av växthusgaser leder till ett stort 

behov och intresse att ställa om elproduktionen från fossil till förnyelsebar. Till följd av detta 

sker en stor utbyggnad intermittenta energikällor som sol- och vindkraft. Problemet med 

sådan elproduktion är att den infaller stokastiskt över tid och går ej att reglera efter elbehovet, 

vilket är riskabelt då dagens samhälle är starkt beroende av en stabil elförsörjning. För att ta 

sig runt detta behövs lagringsmöjligheter, så att t.ex. solenergin på dagen kan tas till vara på 

natten. Några etablerade lagringsalternativ presenteras Tabell 1. 

Tabell 1: Olika energilagringsystem. 

System för elektrisk energilagring    
Mekaniska Kemiska Elektromagnetiska 

Pumpkraft – PHES Batteri - BES Kondensator 

Komprimerad luft – CAES Flödesbatteri Superkondensator 

Svänghjul – FES Bränslecell Supraledare - SMES 

1.2 Kort om pumpkraftverk 

Det alternativ för energilagring som undersöks här är ett pumpkraftverk. Det är en anläggning 

som består av en nedre och en övre vattenreservoar. Energi lagras genom att pumpa vatten 

från den nedre till den övre reservoaren. Energin tillgodogörs sedan, efter behov, genom att 

låta vattnet strömma från övre till nedre reservoaren och på vägen passera en turbin som är 
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kopplad till en generator (se Figur 1). Fördelen med sådan energilagring jämfört med t.ex. 

batterier är att den har en påtagligt mycket längre livstid. Ett pumpkrafts lagringsförmåga är 

bunden till reservoarernas volym samt höjdskillnad mellan reservoarerna, dessa är faktorer 

som ej förändras märkbart över lång tid.  

Pumpkraft är en etablerad teknik i stora delar av världen, då främst i stora skalor. De används 

oftast som reglerkraft på platser med övervägande kol eller kärnkraft men begränsat med 

vattenkraft. Detta för att kunna låta stora termiska kraftverk verka under optimal driftnivå 

(National Hydropower Association 2012). Pumpkraftverk kan byggas på olika sätt för att i 

olika utsträckning dra nytta av naturliga förutsättningar. Några vanliga typer av 

pumpkraftverk är integrerade, anslutna och fristående pumpkraftverk. Integrerade 

pumpkraftverk är till stor del integrerade i naturliga vattendrag. Antingen avdelar den ett 

befintligt vattendrag eller sammanlänkar två helt, eller delvist, naturliga vattendrag. För 

anslutna pumpkraftverk är ena reservoaren naturlig och den andra konstgjord. Oftast är den 

nedre reservoaren en sjö eller älv. Fristående pumpkraftverk är helt frånkopplade från 

naturliga vattenmassor. Både nedre och övre reservoar är i någon utsträckning konstgjorda 

(Rensfeldt A 2017).   

 
Figur 1: Generell skiss över ett pumpkraftverk.   

1.3 Idé 

Skulle ett mindre samhälle, som är frånkopplat från elnätet, kunna vara självförsörjande med 

sol- och/eller vindkraft med hjälp av ett pumpkraftverk? Tanken här är att bygga ett relativt 

enkelt system. För att minska på anläggningskostnader antas övre reservoar vara närliggande 

hav, sjö eller älv (alltså ett integrerat eller anslutet pumpkraftverk) och vattnet leds genom ett 

plaströr ovan markytan mellan vattensamlingarna. I stort sett placeras (om möjligt) solceller 

på befintliga hustak och vindkraft placeras i närheten av bebyggelsen. Elen som produceras 

från sol och vind leds först till konsumenterna. Den energi som blir över leds vidare till 

pumpkraftverket och nyttjas till att pumpa upp vatten. Då behovet hos konsumenterna 
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överstiger produktionen från sol och vind, täcker pumpkraftverket marginalen genom att 

släppa på vatten genom turbinen (se Figur 2).  

 

Figur 2: Idéskiss över system. 

1.4 Syfte 

Designa och dimensionera ett system bestående av vindkraftverk, solceller och 

pumpkraftverk. Värdera systemet utifrån teknisk genomförbarhet, pris och klimatpåverkan för 

nordiskt, centraleuropeiskt och medelhavsklimat vid olika vindförutsättningar.   

1.5 Mål 

För tre olika breddgrader med skilda klimatförutsättningar och alternativa elbehov: 

▪ Översiktligt redovisa teknisk design av systemlösningen med dimensionerande data för 

huvudkomponenterna; 

- area solceller 

- kapacitet för vindkraftverk 

- volym och fallhöjd för vattenmagasin 

- kapacitet för pump och turbin 

▪ Beräkna systemets totalverkningsgrad. 

▪ Beräkna miljöeffekterna av systemlösningen, med fokus på koldioxidekvivalenter [g 

CO2/kWhel]. 

▪ Överslagsmässigt bedöma produktionskostnaden för elenergin, kr/kWh.  

2 Metod 

2.1 Beräkningsmodell 

Möjligheterna att bygga ett självförsörjande fristående nät undersöks här genom att bygga en 

dynamisk beräkningsmodell som kan simulera driften över ett år. Samtliga beräkningar och 

simuleringar görs i Matlab och Simulink. Beräkningsmodellen hanterar indata från sol, vind 

och elbehov. Utifrån detta beräknas producerad el samt under-/överskott. Vidare kan till- och 

frånflöde ur vattendammen och nivån i dammen beräknas. Med utgång från att nivån i 
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dammen ska hållas mellan 0 – 12 m och vara samma i början som i slutet på året 

dimensioneras storlek på huvudkomponenterna. De data som utvinns ur modellen förutom 

dimensioner på huvudkomponenter är total verkningsgrad för systemet, utsläppsvärden (CO2-

ekv/kWh) och kostnader (SEK/kWh). Flödesschema visas i Figur 3. 

 

Figur 3: Flödesschema för beräkningsmodell.  

2.1.1 Indata 

Vid simulering används timvärden för effektbehov, solintensitet samt vindhastighet. Sol- och 

effektdata tas för tre olika breddgrader, Norden (sol-data Stockholm, effektdata Sverige), med 

årsmedel-solinstrålning 1240 kWh/m2, Centraleuropa (sol-data Kiev, effektdata Tjeckien), 

1610 kWh/m2 och medelhav (sol-data Madrid, effektdata Grekland), 1980 kWh/m2. 

Effektdata för Sverige, Tjeckien och Grekland är hämtat för år 2016 från ENTSO-E’s databas 

(ENTSO-E 2018). Vindhastighet tas för två olika fall, blåsigt (Stornoway), med 

medelvindhastighet 7,1 m/s, och stilla (Madrid) 3,2 m/s. Variationen för solinstrålning, 

effektbehov och vindhastighet för alla platser presenteras i Figur 4 – 11.   
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Figur 4: Timvärden för global solinstrålning 
(W/m2) över ett år, för Stockholm.    

Figur 5: Timvärden för effektbehov (W) över ett 
år, för Sverige. Värdena är nedskalade så att det 
årliga behovet blir 1 GWh.   

Figur 7: Timvärden för effektbehov (W) över ett 
år, för Grekland. Värdena är nedskalade så att 
det årliga behovet blir 1 GWh.   

Figur 6: Timvärden för global solinstrålning 
(W/m2) över ett år, för Madrid. 

Figur 8: Timvärden för global solinstrålning (W/m2) 
över ett år, för Kiev. 

Figur 9: Timvärden för effektbehov (W) över ett år, 
för Tjeckien. Värdena är nedskalade så att det 
årliga behovet blir 1 GWh.   
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De effektdata som används vid beräkningar gäller för en hel nation och bör därav skalas ned 

till önskat energibehov (1 – 5 GWh). Genom att integrera effektvärdena över ett år erhålls 

given nations totala elbehov. Det värdet används sedan till att skala ner behovet till önskat 

värde. Elbehovet varieras mellan 1 – 5 GWh per år, vilket motsvarar ca 40 – 1000 villor i 

Sverige där behovet per villa/radhus varierar mellan 5000 – 25000 GWh beroende på 

värmekälla till vatten och komfortvärme (Energirådgivningen, 2011).    

Det sol-data som används hanteras i en beräkningsmodul som räknar ut infallande solenergi 

mot solcellen (G) med hänsyn till longitud, latitud samt vinkel. Vid samtliga beräkningar 

antas solcellernas vara placerade i söderläge, 30 grader från horisontalplanet.  

Vindkraft har utsläppsvärden mellan 5 - 8,2 gCO2-ekv/kWh (Yuxuan & Tianye 2012) 

beroende på storlek och vind. I detta fall används värdet 8 g/kWh då vindkraftverket är 

relativt litet vilket innebär mer material per installerad effekt. Kostnad för vindkraft antas vara 

11 miljoner kronor per MW installerad effekt, då det brukar röra sig kring 10 – 12 miljoner 

(Svensk Vindenergi u.å.). 

Utsläppsdata för solceller varierar mellan 20 - 200 gCO2-ekv/kWh, med medelvärdet runt 50 - 

60 gCO2-ekv/kWh (Naturskyddsföreningen 2015). I detta fall antas värdet 60 gCO2-ekv/kWh. 

Detta gäller för bruk i Sverige och räknas därav om till 255 kgCO2-ekv per m2 solceller, med 

hjälp av svensk årsmedelsolinstrålning på 1000 kWh/m2. Med utgång ifrån vattenfalls 

prissättningar för att installera solceller antas kostnaden vara 2400 SEK/m2 och 

verkningsgraden på dessa solceller är 17% (Vattenfall u.å.). 

Pris på att dra elnät antas vara 200 SEK per meter, med utgång ifrån vattenfalls prissättning 

för att dra nät på över 50 ampere (Vattenfall u.å.).    

Verkningsgrad för turbin antas vara 85% (Wahlén & Åsman 2013), pumpverkningsgrad antas 

vara 80%. Det maximala medeldjupet för dammen antas vara 12 meter. Utsläppsdata för 

pumpraftverk antas vara 6 gCO2-ekv/kWh kopplat till konstruktion (Gode et al. 2011), utöver 

det antas mellan 400 och 1200 gram CO2-ekv emitteras per m2 av dammen per år. Detta till 

följd av ruttnande sediment (Jin, Linyu & Xiaojin 2015). 

Underhållskostnader antas vara 3% av investeringskostnader per år. Pumpkraftverket antas ha 

en livslängd på 50 år medans resterande komponenter antas ha en livslängd på 25 år.  

Figur 10: Timvärden för vindhastighet (m/s), för 
Stornoway. 

Figur 11: Timvärden för vindhastighet (m/s), för 
Madrid. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148112000043#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148112000043#!
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2.1.2 System 

Vindhastigheten antas vara uppmätt vid 10 m över markytan och dess hastighet vid önskad 

höjd (beroende på vindkraftverkets storlek) beräknas enligt (1). Navets höjd antas vara ca 40, 

60 och 70 meter för verk av storleken 300 - 750, 750 - 1000 och 1000 - 2000 kW (Manwell, 

McGowan & Rogers, 2010). 

𝑣𝑧

𝑣𝑧𝑟
=

𝑙𝑛(
𝑧𝑣
𝑧0
)

𝑙𝑛(
𝑧𝑟
𝑧0
)
           (1) 

Där vz är vindhastighets vid navets höjd, vzr är vindhastighet vid referenshöjd (m/s), zv är 

navets höjd (m), zr är referenshöjd (m) och zo är en konstant beroende av omgivande terräng 

(m). zo antas vara 0,05 m (Manwell, McGowan & Rogers, 2010). Det vindkraftverk som 

använd antas slå på vid tre m/s, leverera sin maxeffekt vid vindhastigheten 12 m/s. För en 

simplifierad modell av vindkraftverket används (2). 

𝑃𝑣𝑖𝑛𝑑 = 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑑(𝑣𝑧)
3          (2) 

Där Pvind är levererad eleffekt (W), och kvind är en konstant (W/(m/s)3) som beräknas för 

vindkraftens maxeffekt vid 12 m/s. Detta ger (3) som används i beräkningsmodellen. 

 𝑃𝑣𝑖𝑛𝑑 = 0,5787 ∗ 𝑃v_max(𝑣𝑣𝑖𝑛𝑑)
3        (3) 

Där Pv_max är vindkraftverkets maximala eleffekt (kW). 

Den utvunna energin från Solcellerna (Psol) beräknas enligt (4). 

𝑃𝑠𝑜𝑙 = 𝐺𝜂𝑠𝐴𝑠𝑜𝑙          (4) 

Där G är solinstrålning mot yta (W/m2), ηs är verkningsgrad och Asol är dess area (m2). 

Energibalans (5) bestämmer hur mycket energi som behöver lagras eller utvinnas ur 

pumpkraftverket. ΔP < 0 ; Ppump, ΔP > 0 ; Pturbin. Ppump är pumpeffekt (W), Pturbin är 

turbineffekt (W) och Pbehov är elbehovet (W).  

𝛥𝑃 = 𝑃𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 − 𝑃𝑣𝑖𝑛𝑑 − 𝑃𝑠𝑜𝑙         (5) 

Nivån i pumpkraftsverkets övre vattenreservoar beräknas med hjälp av en massbalans enligt 

(6). Dess nedre reservoar antas vara ett hav eller större sjö, så dess nivå påverkas ej av 

pumpkraftverket.  

𝑑𝑧𝑝

𝑑𝑡
=

�̇�𝑖𝑛−�̇�𝑢𝑡

𝐴𝑑𝑎𝑚𝑚
           (6) 

Där zp är vattennivån (m), t är tiden (h), �̇�𝑖𝑛 och �̇�𝑢𝑡 är till- och frånflöde (m3/s), dessa ges av 

Bernoullis ekvation enligt (7) och (8).  Adamm är dammens area (m2). Vid samtliga beräkningar 

antas zp ej få överstiga 12 m. Alltså är den övre dammens maximala djup 12 m. 

�̇�𝑖𝑛 =
𝜂𝑝𝑢𝑚𝑝∗𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝

𝜌𝑔(𝑧𝑝+ℎ+ℎ𝑓)
          (7) 
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�̇�𝑢𝑡 =
𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛

𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝜌𝑔(𝑧𝑝+ℎ)−𝛥𝑝𝑓
         (8) 

Där h är avståndet mellan botten på övre dammen och ytan på lägre reservoaren i vertikalled 

(m) och Δpf är rörförluster (Pa). Δpf beräknas enligt (9) (Y Cengel 2014). 

𝛥𝑝𝑓 = 𝑓
𝐿∗𝜌∗𝑣2

2∗𝑑
          (9)   

Där L är rörets längd (m) och antas här vara en rak linje mellan övre och nedre reservoar. v är 

flödeshastigheten (m/s), d är rördiameter (m) och f är Darcy-Weisbachs friktionstal.  

Värdet på f utläses ur ett Moody diagram efter varierande Reynolds-nummer. Vid beräkning 

av Reynolds används den kinematiska viskositeten för vatten vid 10°C (ν=1,3*10-6 m2/s). För 

de flöden som används kan f approximeras till att följa Reynolds linjärt enligt (10). Efter 

omskrivningar och förenklingar kan Δpf uttryckas som (12).  

𝑓 = −8,733 ∗ 10−9 ∗ 𝑅𝑒 + 0,03008733       (10) 

Där Re är Reynolds tal som beräknas enligt (11). 

𝑅𝑒 =
4∗�̇�

𝜋𝑑𝜈
           (11) 

𝛥𝑝𝑓 = (−8,733 ∗ 10−9 ∗
4∗𝜈∗�̇�

𝜋𝑑3
+ 0,03008733)

8∗𝜌√𝑙2+ℎ2∗�̇�2

𝜋2∗𝑑5
    (12) 

Där l är horisontella avståndet mellan reservoarerna och h är höjdskillnaden (m) och �̇� är 

vattenflödet (m3/s), detta kan antingen vara �̇�𝑖𝑛 eller �̇�𝑢𝑡. 

Eftersom flödet är beroende av förlusterna och förlusterna är beroende av flödet, blir detta en 

”hönan och ägget”-situation som ej går att lösa explicit. Lösningen på detta är att först räkna 

ut flödet utan hänsyn till förluster, för att sedan med detta flöde räkna ut förlusterna och med 

dessa förluster räkna ut ett nytt flöde. Detta görs i tre vändor innan ett godtyckligt flöde 

erhållits.  

Pumpkraftverkets totalverkningsgrad ges av (13), det med förutsättningarna att vattennivån i 

dammen är samma i början som i slutet av året. Hela systemets verkningsgrad ges av (14). 

𝜂𝑝𝑢𝑚𝑝𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 =
𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛

𝑊𝑝𝑢𝑚𝑝
           (13) 

Där Wturbin är den totala utvunna energin och Wpump är den totala lagrade energin (Wh).  

𝜂𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 =
𝑊𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣

𝑊𝑣𝑖𝑛𝑑+𝑊𝑠𝑜𝑙
          (14) 

Där Wvind och Wsol är den totala producerade elenergin från sol- och vindkraft (Wh) 

Miljö 2.1.3 

Utsläppet av koldioxidekvivalenter för pumpkraftverket beräknas dels efter producerad 

energi, kopplat till byggnad och konstruktion, samt för reservoarens area, kopplat till 

metanutsläpp från ruttnande sediment. Totala utsläppet koldioxidekvivalenter per producerad 

kWh beräknas enligt (15).  
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𝐸𝑡𝑜𝑡 =
𝐴𝑑𝑎𝑚𝑚∗𝐸𝑑𝑎𝑚𝑚+𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛∗𝐸𝑝𝑢𝑚𝑝𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡+𝑊𝑣𝑖𝑛𝑑∗𝐸𝑣𝑖𝑛𝑑+

𝐴𝑠𝑜𝑙𝐸𝑠𝑜𝑙
25

𝑊𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣
     (15) 

Där Etot är totalt utsläpp per producerad el (gCO2/kWh), Edamm är utsläpp från dammen (gCO2-

ekv/m2/år), Epumpkraft och Evind är utsläppsvärden för vind och pumpkraft (gCO2-ekv/kWh) och 

Esol är solcellernas totala utsläpp för hela livscykeln (gCO2-ekv/m2). 

2.1.4 Ekonomi 

För att en bild av vad som är lönsammast av sol respektive vindkraft i de olika lägena 

beräknas årligt genererad energi per investerad krona enligt (16). 

𝑝 =
∫𝑃𝑑𝑡

𝐶
            (16) 

Där p är årlig energiproduktion per krona (Wh/år/SEK), P är effekt för sol eller vind (W) och 

C är investeringskostnad för sol eller vind (SEK).  

Kostnad för pumpkraftverk antas vara i samma region som priset för ett mindre 

vattenkraftverk. Priset på småskaliga vattenkraftverk kan räknas ut enligt (17) och (18). 

Svaret ges i pund med dess medelvärde från år 2008. (Aggidis, Luchinskaya, Rothschild & 

Howard 2010). Värdet räknas om till SEK utifrån valutakurs 2008 och sedan till dagens 

pengavärde. Pundet var 2008 värt 12,3 kr (STK Finans 2018). 1 kr 2008 är idag 1,07 kr (SCB 

2018). 

𝐶𝑝𝑘 = 25000 ∗ (
𝑃𝑚𝑎𝑥

ℎ𝑡𝑜𝑡
0,35)

0,65 för 2<htot<30 m      (17) 

𝐶𝑝𝑘 = 45000 ∗ (
𝑃𝑚𝑎𝑥

ℎ𝑡𝑜𝑡
0,3)

0,6 för 20<htot<200 m       (18) 

Där Pmax är installerad effekt (kW) och htot är total fallhöjd med maxdjupet på 12 meter 

inräknat (m).  

Kostnaden på den el som levereras beräknas enligt (19) och ges i SEK/kWh.   

𝑝𝑒𝑙 =

𝐶𝑝𝑘

1
𝑟
−1

1

𝑟50
−1
+𝐶𝑠,𝑣

1
𝑟
−1

1

𝑟25
−1
+𝐶𝑢

𝑊𝑒𝑙
         (19) 

Wtot levererad el (kWh), pel elpris (SEK/kWh), Cpk investeringskostnad för pumpkraft (SEK), 

Cs,v investeringskostnad för sol- och vindkraft (SEK), Cu årliga underhållskostnader och r är 

styrränta. 

2.2 Simulering 

För att dimensionera storlek och maxkapacitet för vind-, sol- och pumpkraft 

beräkningssimuleras driften över ett år. Vid samtliga tester balanseras storleken på 

huvudkomponenterna så att vattennivån i dammen är samma i början som i slutet på året, 

samt att den håller sig mellan 0 och 12 meter. I första steget testas alla variabler enskilt för att 

se hur dessa påverkar systemet. Till exempel hur höjd och avstånd mellan reservoarer 

påverkar pumpkraftverkets totala verkningsgrad och dammens storlek. Därefter testas åtta 

extremfall för varje breddgrad, två vindlägen (”Blåsigt” årsmedelvindhastighet 3,2 m/s och 
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”stilla” 7,1 m/s) två höjdlägen (40 och 200 m) samt två olika årselbehov (1 och 5 GWh). Vid 

dessa tester erhålls storlek på damm, solfångare, vindkraftverk och vattenturbin/pump, 

kostnad och gram CO2-ekvivalenter per genererad kWh samt effektivitet för anläggningen. 

Samtliga åtta system optimeras efter kostnad. Vattenledningens storlek (d) dimensioneras 

efter maximala flöden för att minimera förluster.  

Eftersom de behovsdata som används gäller för en hel nation, kan det med stor säkerhet antas 

att dess effektkurva är för jämn. För ett land som Sverige står industrier för en stor del av 

elanvändningen, och dess användning följer ej samma kurva som för hushåll. För ett litet 

samhälle kan momentant användande som spis, ugn och tvättmaskin ge märkbara toppar i 

effektbelastningen. Med hänsyn till detta antas effekttopparna vara dubbelt så stora som de 

angivna i indatat, och turbinen dimensioneras därav med dubbelt så stor maxeffekt mot vad 

simuleringarna visar. Den maximala pumpeffekten dimensioneras utifrån vad simuleringar 

visar, med antagandet att sol- och vinddata är pålitliga. Pumpkraftverkets maxkapacitet (Pmax) 

dimensioneras sedan efter den, av pump och turbin, som har störst maxeffekt.  

För varje test varieras osäkra variabler inom vissa intervall. Värdet på styrränta varieras 

mellan 1 - 4 %, utsläppsvärden för damm varieras mellan 0,4 – 1,2 kgCO2-ekv/m2år. 

3 Resultat  

3.1 Optimering 

I Figur 12 Presenteras hur dammens storlek beror på dess höjd över den nedre reservoaren, 

detta i ett höjdintervall mellan 0 och 500 meter. Pumpkraftverkets verkningsgrad beroende på 

höjden samt avståndet mellan reservoarerna visas i Figur 13. I Tabell 2 och Figur 21 visas 

ekonomiska riktlinjer för de olika klimaten. I samtliga systemlösningar är el-transportsträckan 

låst till 300 meter, i Figur 14 visas hur priset påverkas av utbyggnad av elnät.  

 
Figur 12: Diagram som beskriver hur arean på dammen beror på dess höjd, avståndet l är hälften så 
långt som h vid varje beräkning. Låsta variabler: d=0,5 m och energibehov är 1 GWh. Nordiskt klimat 
och höga vindhastigheter. 
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Figur 13: Diagram som beskriver hur pumpkraftverkets verkningsgrad påverkas av avståndet mellan 
nedre och övre reservoar vid tre olika höjder. Låsta variabler: d=0,5 m och energibehov är 1 GWh. 
Nordiskt klimat och höga vindhastigheter. 

Tabell 2: Elproduktion per år och 

investerad krona för vind respektive sol 

i de olika lägena. 

 

 

I Figur 15 och 16 ser man hur effekttopparna för pumpen påverkas av hur mycket vind eller 

sol man har. I Figur 17 – 19 syns tydligt hur andelen vindkraft påverkar lagringsbehov, 

klimatpåverkan och pris i fallet Medelhav: Stilla. I Figur 20 syns hur pump-, vind- och 

solkraft avlöser varandra för att täcka elbehovet under två dygn för motsvarande fall. 
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Figur 15: Pumpeffekt över ett år för Medelhav 
vindstilla utan vindkraft. Med Asolf=4100 m2. 

Figur 16: Pumpeffekt över ett år för Medelhav 
vindstilla. Med Asolf=3770 m2 och Pvind=100 kW. 

Figur 14: Kostnad per kWh beroende på avstånd. Låsta 
variabler: r=1,01 h=200, Pvind=100 kW, Asolf=3740 m2 
årsbehov 1 GWh för Medelhav vindstilla. 
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Figur 19: Visar hur kostnaden varierar beroende på mängd vindkraft i systemet. Solkraft står för 
resterande elproduktion. Låsta variabler är: h=200, r=1,01 och årsbehov är 1 GWh för Medelhav: 
vindstilla. Asolcell är 3770 m2 vid Pv_max=0 kW och 1040 m2 vid Pv_max=900 k. 
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Figur 17: Visar hur dammens area varierar 
beroende på mängd vindkraft i systemet. Solkraft 
står för resterande elproduktion. Låsta variabler är: 
h=200, r=1,01 och årsbehov är 1 GWh för 
Medelhav: vindstilla. Asolcell är 3770 m2 vid Pv_max=0 
kW och 1040 m2 vid Pv_max=900 k. 

 

Figur 18: Visar hur klimatpåverkan varierar 
beroende på mängd vindkraft i systemet. Solkraft 
står för resterande elproduktion. Låsta variabler 
är: h=200, r=1,01 och årsbehov är 1 GWh för 
Medelhav: vindstilla. Asolcell är 3770 m2 vid 
Pv_max=0 kW och 1040 m2 vid Pv_max=900 k. Röd 
kurva: Ed=1,2 gCO2/m2år. Blå kurva: Ed=0,4 
gCO2/m2år. 
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Figur 20: Visar drift över två dygn för fallet Medelhavet: Stilla.  

3.2 Slutliga system 

Figur 21 – 23 visar hur pris, klimatpåverkan och lagringsbehov varieras beroende på klimat. 

Dessa värden återfinns även i Tabell 3 – 8, där slutliga, ekonomiskt optimerade, 

systemlösningar för olika geografiska fall presenteras. 

 
Figur 21: Diagram som visar hur produktionspriset (SEK/kWh) påverkas av tillgång till sol och vind. Låsta 
variabler: d=0,5 m h=200 m, r=1,01 och elbehovet är 1 GWh.  
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Figur 22: Diagram som visar hur klimatpåverkan (gCO2/kWh) påverkas av tillgång till sol och vind. 
Låsta variabler: d=0,5 m h=200 m, Edamm=0,4 - 1,2 kgCO2/m2år och elbehovet är 1 GWh. 

 
Figur 23: Diagram som visar hur lagringsbehovet, uttryckt i area (m2), påverkas av tillgång till sol och 
vind. Låsta variabler: d=0,5 m h=200 m, och elbehovet är 1 GWh. 

Tabell 3: Slutliga systemlösningar för Norden: Blåsigt.  
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Norden: Blåsigt     
Elbehov (GWh/år) 1 1 5 5 
PMax (kW) 400 400 2000 2000 
l (m) 20 100 20 100 
h (m) 40 200 40 200 
d (m) 0,5 0,5 0,7 0,5 
Adamm (m2) 50000 10000 220000 50000 
ηsystem 0,86 0,86 0,87 0,87 
Asolcell (m2) 70 65 270 200 
Pv_max (kW) 290 290 1300 1300 
Utsläpp (gCO2/kWh)     
0,4 kg/m2år 32 16 29 15 
1,2 kg/m2år 72 24 64 23 
Ekonomi (SEK/kWh)     
r=1,01 0,84 0,71 0,53 0,46 
r=1,04 1,11 0,92 0,69 0,59 
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Tabell 4: Slutliga systemlösningar för Norden: Stilla 

Norden: Stilla     
Elbehov (GWh/år) 1 1 5 5 

PMax (kW) 610 610 3000 3000 

l (m) 20 100 20 100 

h (m) 40 200 40 200 

d (m) 0,5 0,5 0,7 0,5 

Adamm (m2) 160000 40000 800000 180000 

ηsystem 0,81 0,82 0,81 0,82 

Asolcell (m2) 4910 4840 23100 22850 

Pv_max (kW) 300 300 1500 1500 

Utsläpp (gCO2/kWh)     
0,4 kg/m2år 121 70 116 66 

1,2 kg/m2år 253 102 244 95 

Ekonomi (SEK/kWh)     
r=1,01 1,89 1,71 1,47 1,37 

r=1,04 2,41 2,16 1,85 1,72 

Tabell 5: Slutliga systemlösningar för Medelhav: Blåsigt. 

Medelhav: Blåsigt     

Elbehov (GWh/år) 1 1 5 5 

PMax (kW) 350 350 1600 1600 

l (m) 20 100 20 100 

h (m) 40 200 40 200 

d (m) 0,5 0,5 0,7 0,5 

Adamm (m2) 95000 22000 450000 100000 

ηsystem 0,86 0,86 0,86 0,86 

Asolcell (m2) 75 65 270 240 

Pv_max (kW) 290 290 1300 1300 

Utsläpp (gCO2/kWh)     
0,4 kg/m2år 50 21 48 20 

1,2 kg/m2år 126 38 120 36 

Ekonomi (SEK/kWh)     
r=1,01 0,80 0,68 0,50 0,43 

r=1,04 1,05 0,88 0,64 0,56 

Tabell 6: Slutliga systemlösningar för Medelhav: Stilla 

Medelhav: Stilla     

Elbehov (GWh/år) 1 1 5 5 
PMax (kW) 510 510 2600 2600 
l (m) 20 100 20 100 
h (m) 40 200 40 200 
d (m) 0,5 0,5 0,7 0,5 
Adamm (m2) 70000 16000 370000 80000 
ηsystem 0,79 0,80 0,79 0,79 
Asolcell (m2) 3510 3470 17750 17600 
Pv_max (kW) 100 100 500 500 
Utsläpp (gCO2/kWh)     
0,4 kg/m2år 67 45 70 46 
1,2 kg/m2år 123 58 129 59 
Ekonomi (SEK/kWh)     
r=1,01 1,40 1,24 1,08 1,00 
r=1,04 1,79 1,58 1,37 1,25 
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Tabell 7: Slutliga systemlösningar för Centraleuropa: Blåsigt. 

Centraleuropa: Blåsigt     

Elbehov (GWh/år) 1 1 5 5 

PMax (kW) 320 320 1600 1600 

l (m) 20 100 20 100 

h (m) 40 200 40 200 

d (m) 0,5 0,5 0,7 0,5 

Adamm (m2) 65000 15000 280000 65000 

ηsystem 0,86 0,86 0,86 0,86 

Asolcell (m2) 75 65 275 225 

Pv_max (kW) 290 290 1300 1300 

Utsläpp (gCO2/kWh)     

0,4 kg/m2år 38 18 34 17 

1,2 kg/m2år 90 30 79 27 

Ekonomi (SEK/kWh)     

r=1,01 0,77 0,65 0,49 0,43 

r=1,04 1,01 0,85 0,64 0,56 

Tabell 8: Slutliga systemlösningar för Centraleuropa: Stilla. 

Centraleuropa: Stilla     
Elbehov (GWh/år) 1 1 5 5 

PMax (kW) 540 540 2750 2750 

l (m) 20 100 20 100 

h (m) 40 200 40 200 

d (m) 0,5 0,5 0,7 0,5 

Adamm (m2) 110000 23000 550000 115000 

ηsystem 0,82 0,83 0,81 0,82 

Asolcell (m2) 4090 4040 20750 20500 

Pv_max (kW) 100 100 500 500 

Utsläpp (gCO2/kWh)     
0,4 kg/m2år 89 54 90 54 

1,2 kg/m2år 177 70 178 73 

Ekonomi (SEK/kWh)     
r=1,01 1,52 1,36 1,20 1,11 

r=1,04 1,95 1,73 1,52 1,39 

4 Diskussion/Slutsats 

4.1 Lagringsbehov/Storlek på damm 

4.1.1 Diskussion 

Lagringsbehovet beror till störst del på hur elproduktionen matchar elbehovet. T.ex. så behövs 

större lagringsmöjlighet i nordligt klimat då solkraft använd än när vind används. Det gäller 

även då tillgången till vind är begränsad, eftersom denna ej är beroende av årstid i samma 

utsträckning som sol. Tillgången till solenergi är detta fall näst intill inverterad mot elbehovet, 

vilket syns tydligt i Figur 4 och 5.  
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I medelhavet gäller motsatsen, då elbehovet är större på sommaren när soltillgången är som 

störst (se Figur 6 och 7). I detta fall är lagringsbehovet lägre för solkraft än vindkraft även där 

det blåser mycket. Trots att lagringsbehovet är mindre då sol används, visar det sig att totala 

effektiviteten för systemet är bättre då vind står för majoriteten av elen. Detta eftersom större 

del av energin ”passerar” pumpkraftverket då solkraft används och större del av det vatten 

som pumpas upp under dagen töms under natten. Därav mindre damm men sämre effektivitet. 

I Figur 20 ser man hur pump och turbin avlöser varandra beroende på sol och behov. För 

vinden spelar inte tid på dygnet någon roll, vilket ger mindre behov för dygnslagring men kan 

medföra större behov att lagra över säsong.  Som Figur 17 visar, så är lagringsbehovet mindre 

om man har lite vindkraft istället för bara sol. Vid 200 kW vindkraft är det lägst sedan stiger 

det igen.  

Dammstorleken är till störst del beroende av fallhöjden, därefter verkningsgraden som i sig är 

beroende av fallhöjden eftersom denna avgör hur höga flöden som behövs. Som visas i Figur 

13, är rörförlusterna nästan försumbara vid höga fallhöjder men ytters påtagliga vid låga. 

Utifrån fig. 12 kan man se att höjdens påverkan på dammens storlek är som störst de första 20 

- 40 metrarna och efter 100 meter är skillnaden ytterst liten. Detta gör det värt att försöka ta 

sig över 40 meter för att slippa onödigt stor damm. 

4.1.2 Felkällor 

De effektbehovskurvor som används för de olika fallen är troligtvis för jämn över dygnet, då 

den gäller för länder och ej för småsamhällen. Detta påverkar effektiviteten i de fallen då 

solkraft är den dominerande energikällan. Om elbehovet haft högre toppar på dagen och lägre 

bottnar på natten hade det stämt bättre med soltillgången, och dess lagringsbehov hade därav 

minskat. Detta påverkar inte vindkraften då den ej är dygnsberoende. I denna analys tas ingen 

hänsyn till variation mellan åren, simulering över flera år hade förmodligen gett mer 

trovärdiga resultat, men i detta fall fanns ej tillräcklig mängd indata för att utföra längre 

simuleringar. Studien tar inte hänsyn till regn, kondensation eller avdunstning, dess påverkan 

varieras starkt beroende på plats. I nordiskt klimat är förmodligen regn övervägande, vilket 

har en positiv effekt på systemet. I medelhavet kan torka vara en negativ påverkan på 

systemet på grund av förlorad lagringsmassa från övre reservoar. Om kondensation har allt för 

stor påverkan kan reservoaren täckas över för att motverka detta. 

4.1.3 Slutsats 

Dammstorleken är starkt beroende av fallhöjd, men skillnaden avtar med höjden. Höjder över 

40 meter är värt att sträva mot. Lagringsbehov är beroende av hur produktion och behov följer 

varandra, generellt så kräver vindkraft mindre lagring än solkraft ju längre norr ut man 

kommer. 

4.2 Ekonomi 

4.2.1 Diskussion 

I Tabell 2 syns tydligt vilka systemlösningar som är billigast. För samtliga breddgrader är det 

billigast att maximera vindkraftsproduktionen i de fall där det finns bra tillgång till vind. Som 

visas i Figur 17 överstiger inte kostnader 0,71 SEK/kWh vid gynnsamma vindsfall, men för 
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system med övervägande solkraft understiger ej kostnaderna 1,24 SEK/kWh. Vid de fall där 

vindtillgångarna är begränsade kan en kombination av sol- och vindkraft vara billigast, även i 

sydligare breddgrader. Detta är för att ett system med bara sol kan ge högre pumpeffekttoppar 

som medför att en högre maxeffekt behövs på pumpturbinen vilket gör pumpkraftverket 

dyrare (se Figur 14 och 15). Som syns i Figur 19 är kostnaderna lite lägre då man har lite 

vindkraft mot när man bara har sol. Dessa stiger dock snabbt då vindkraften ökar. Vid de 

beräkningar som gjorts antas anläggningen och användarna befinna sig i närheten av varandra, 

vilket inte behöver vara fallet. En optimal anläggning med goda fördämningsmöjligheter på 

höga höjder och med närhet till hav eller sjö, befinner sig med stor sannolikhet inte i närheten 

av ett samhälle. Ett utbyggt eldistributionsnät blir därmed en väsentlig kostnad och dess 

påverkan beskrivs i Figur 16. I samtliga fall blir priset per levererad kWh lägre då det årliga 

elbehovet är 5 GWh än när det är 1 GWh. Detta föranleds av att prisökningen på 

pumpkraftverket blir lägre ju större kapacitet (Pmax) det har. Vindkraftverken blir effektivare 

då dess kapacitet överstiger 750 eller 1000 kW, eftersom de är högre och får därför högre 

vindhastigheter. 

Lönsamheten för de systemlösningar som presenteras i tab. 3 - 8 beror på hur elmarknaden ser 

ut där systemet byggs. Elpris, skatt, moms samt fasta avgifter är väldigt varierande från plats 

till plats, både nationellt och internationellt. Med system som detta, där idén är att det ska vara 

självständigt och ej påkopplat till elnätet, uteblir avgifter för nät samt moms, däremot kan 

skatter tillkomma. Detta medför att samtliga systemlösningar förmodligen har 

konkurrenskraft och lönsamhet beroende på vart de placeras.  

4.2.2 Felkällor 

Ekonomiskt data för sol- och vindkraft är relativt trovärdiga då variationen är relativt liten 

samt att värdena för solceller har tagits från leverantör. Priserna för solceller gäller dock för 

mindre skala (<100 m2) och bör förmodligen vara billigare per m2 vid större systemlösningar, 

som i de fall där över 3000 m2 används. För pumpkraft är ekonomiska data nästintill omöjliga 

att finna, då de sällan byggs i liten skala. Ekvation (17) och (18) gäller för små 

vattenkraftverk och även dessa är väldigt varierande i pris beroende på vart de byggs. Utifrån 

de rapporter som den baseras på, anses den tillräckligt bra i syftet att ge godtyckliga riktlinjer 

om pris. Gällande beräkningsmodell tar ej hänsyn till dammens storlek, förmodligen är den 

kostnaden delvist inbakad i ekvation (17) och (18), men lär variera kraftigt utifrån geografiska 

möjligheter. Om det vore nödvändigt att gräva/spränga upp en hel damm kan betydligt högre 

kostnader räknas med, kontra om en naturligt förekommande vattensamling, nedsänka, 

dalgång eller dylikt används. 

4.2.3 Slutsats 

Med kostnadsvariationer mellan 0,43 – 2,41 SEK/kWh kan ett sådant system vara lönsamt. 

Allt hänger på de geografiska förutsättningarna samt lagar och priser där det byggs. Generellt 

så blir systemet billigare vid bra vindtillgångar än vid bra soltillgångar och ju större det är.  
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4.3 Miljö 

4.3.1 Diskussion 

Utsläppsvärdena är generellt lägst då vindkraft används framför solkraft då dess utsläppsdata 

är mycket lägre utifrån de värden som används i beräkningarna. Detta gäller så länge inte 

ökad vindkraft leder till ökat lagringsbehov i den utsträckning att utsläppen från dammen 

överstiger det som sparas in från minskad solkraft. Som syns i Figur 18 minskar utsläppen 

med ökande vindkraft, tills det att Pv_max=700 kW, därefter stiger den övre gränsen (Ed=1,2 

gCO2/m
2år) medans den lägre (Ed=0,4 gCO2/m

2år) fortfarande sjunker. Vid den övre gränsen 

är storleken på dammen den övervägande faktorn och vid den lägre gränsen är solceller 

övervägande.   

Felkällor 4.3.2 

All indata vad det gäller utsläppsvärden för sol-, vind- och vattenkraft är ytters osäkra och 

variera beroende på vart och hur de tillverkas. Vindkraft har ett relativt litet spann (5 - 8,2 

g/kWh) och ger därav pålitligare värden, medan solkraft är väldigt stort (20 - 200 g/kWh). 

Valde här att använda 60 g/kWh och tror samt hoppas att solcellerna kommer bli renare i 

framtiden då de produceras med renare energi. Vid beräkning av dammens utsläppsvärden 

användes ett så pass stort spann att detta ej bör ge allt för missvisande siffror. 

Slutsats 4.3.3 

Mängden solceller och storleken på dammen är de faktorer som har absolut störst inverkan på 

klimatet. 

Socialt 4.4 

Förutom den relativt låga klimatpåverkan från detta system, innebär det många andra fördelar. 

Så som nämns i inledningen så är energitillgång ytterst viktigt utifrån många aspekter. Ett 

system som detta skulle möjliggöra en stabil och ren elproduktion på avlägsna platser som 

saknar möjlighet att anslutas till elnät. Vilket hade kunnat innebära ett nytt liv för människor i 

utvecklingsländer som lever utan, eller med mycket begränsad, elförsörjning. Även i 

västvärlden kan den ökade självständigheten som detta medför innebära ökat socialt 

välmående, med ökad frihet att kunna bosätta sig vart man vill utan att offra väsentliga 

bekvämligheter. 
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