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Sammanfattning 

I detta examensarbete analyseras vilka möjligheter det finns att utforma ett energisystem som helt 

eller delvis ska försörja ett planerat bostadsområde i Höllviken. Energisystemet ska endast bestå av 

lokala och förnybara energikällor. De tekniker som valdes att studera var vindkraft, vattenkraft, 

geotermi och solenergi. Arbetets fokus låg mest på områdets förutsättningar och vilken årlig 

energipotential de olika teknikerna har.  

Genomförandet av arbetet var först att studera de olika teknikerna genom litteraturstudier. Därefter 

har området studerats för att beräkna vilka förutsättningar som finns. 

Områdets behov delades upp i hushållsel och energianvändning och de beräknades via 

uppskattningar om de planerade bostäderna. De tekniker som kunde producera el var vindkraft, 

vattenkraft och solenergi. De som kunde producera värme var geotermi och solenergi.  

För alla tekniker utom geotermi valdes existerande produkter på marknaden för att få realistiska 

värden i uträkningarna. I geotermifallet fanns för stora osäkerheter så där studerades tekniklösningar 

mer allmänt. Beräkningar för energipotential och kostnader utfördes för de tekniker som visade sig 

vara lämpliga för området. Vattenkraft var den enda som helt uteslöts efter analys av området, då 

inga förutsättningar fanns för denna teknik. För de övriga beräknades ett elpris eller energipris som 

användes för att jämföra teknikernas lönsamhet sinsemellan.  

Både solenergi och vindkraft hade potential att producera den mängd energi som skulle behövas för 

att täcka per årsbehovet som önskades. Solenergi visade sig vara lite mer lönsam vid elproduktion än 

vindkraft, men de båda tekniklösningarna kunde rekommenderas. Dock kan vindkraften ha en mer 

krävande tillståndsprocess då intresse för fågelskyddsområden och närheten till bostäder kan utgöra 

problem. 

För värmeenergin fanns ingen teknik som täckte hela behovet och var ekonomiskt hållbar. Däremot 

fanns en geotermilösning som kunde producera värme till en femtedel av området. Solenergi kunde 

producera upp till 40 % av hela områdets årliga värmebehov. Det som begränsade denna teknik var 

att den har låg produktion på vintern då behovet är som störst. 
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Abstract 

In this Master’s thesis, the possibilities of forming an energy system for a planned residential area in 

Höllviken, has been analyzed. The system should support the area partly or completely with energy 

generated from local renewable energy sources. The techniques that have been chosen are: wind 

power, hydropower, geothermal power and solar power. The focus of the thesis was on the 

conditions of the surrounding environment and what yearly energy potential the different 

techniques have. 

The work started with a literature study on the different techniques. Thereafter the surrounding 

environment of the area were studied to analyze what the different conditions were. 

The needs of the residential area were divided into household electricity and energy need (hot tap 

water and space heating) and they were calculated with estimations about the planned households. 

The techniques that could produce electricity were: wind power, hydro power and solar power. The 

ones that could produce heat were: geothermal power and solar power.  

For all the techniques, except geothermal power, existing products on the market were chosen to get 

realistic values for the calculations. The conditions for geothermal power were quite uncertain and 

therefore the techniques were analyzed in a more general view. Calculations of the energy potentials 

and cost were made for the techniques that proved to be suitable for the area. Hydropower was the 

only one that was excluded after the analysis of the area, because it was not feasible. For the 

remaining techniques an electricity price or an energy price were calculated, which was used to 

compare between techniques.  

Both solar power and wind power had potential to produce the amount of electricity necessary to 

cover the annual demand. Solar power was the technique that was little more profitable than wind 

power, but both techniques were recommendable. One specific issue with the wind power could be 

that the process to get building permission would be tough, because of interests to protect fauna 

(birds) and the vicinity of residential areas.  

There were no techniques that could cover the energy needs and would be feasible economically. 

But there was one of the geothermal power techniques that could produce heat to one fifth of the 

total area. Solar power could produce up to 40% of the total yearly heat demand. The factor limiting 

this technique is the low heat production during the winter, when the needs are greatest. 
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1 Inledning 
I Skånes sydvästra spets ligger Falsterbohalvön. Det är en smal avlång landmassa som har två olika 

vatten omkring sig, Östersjön och Öresund. Mitt på halvön finns Falsterbokanalen som 

sammankopplar dessa två hav och gör den yttre delen av landmassan till en ö tekniskt sett. Två orter 

ligger på var sin sida om kanalen, Höllviken och Ljunghusen. Längre ut på halvön ligger Skanör med 

Falsterbo, två medeltida orter som vuxit samman. Här finns många sommarstugor då det soliga och 

havsnära läget lockar många. Halvön är också väldigt rik på djurliv och har flera reservat, både till 

havs och på land. Området är en av landets viktigaste platser för flyttfåglar som passerar här.  

Falsterbohalvön tillhör Vellinge kommun och tillsammans med Sjöfartsverket driver de utvecklingen 

av området kring Falsterbokanalen. Deras vision är att skapa ett unikt och hållbart bostadsområde, 

en levande marina och en tillgänglig havsnära mötesplats för alla. Planerna är att bygga 250 

lägenheter fördelat på olika områden kring kanalen med fokus på slussområdet. 

(Vellinge Kommun, 2015a)  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet var att undersöka vilka möjligheter det finns för att utforma ett energi-

försörjningssystem baserat på lokala förnybara energikällor, sammankopplade med omgivande nät. 

Resultaten från denna studie ska användas av Vellinge kommun i deras planering av området. 

Energieffektiviteten låg mest i fokus, men även aspekter som miljöpåverkan, kostnad och livslängd 

har analyserats. Arbetet syftar att besvara två huvudfrågor: 

 Vilka energikällor har bäst förutsättningar utifrån de förhållanden som råder kring det 

planerade bostadsområdet? Vad finns det för fördelar och/eller eventuella hinder? 

 I vilken grad skulle de olika energikällorna kunna bidra till områdets årliga energibalans? Blir 

de då även ekonomiskt hållbara? 

1.2 Avgränsningar 
I samråd med handledare på kommunen beslutades att endast fyra typer av energikällor skulle 

studeras. Då platsen har starka vindar och många soltimmar var vindkraft och solenergi två givna 

områden att studera närmare. Sedan fanns intresse att analysera ett gammalt borrhål som är beläget 

vid Falsterbokanalen och undersöka möjligheterna att utvinna geotermisk energi från detta. Slutligen 

valdes även vattenkraft då det fanns förhoppningar att kunna utnyttja strömmarna genom kanalen. 

De certifikat som kommunen hoppas få har inga krav på att all använd energi i hushållen ska vara 

förnybart producerad. Därför har storleken på energiproduktionen hos energikällorna utgått ifrån det 

årliga energibehovet för bostadsområdet. Inga mål på att täcka effektbehovet har satts upp i denna 

studie. Eftersom de flesta av de, i detta fall, möjliga energislagen är volatila, utgås det ifrån att de 

kommer att bli ihopkopplade med ett energisystem med andra alternativa energikällor. 

1.3 Metod 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie för de olika energiteknikerna. De flesta källorna var 

rapporter av olika slag men även information från flera hemsidor användes.  

Områdets energibehov beräknades via uppskattade areor för de planerade bostäderna samt krav för 

energieffektiva hus som eventuellt kommer att gälla när dessa byggs.  



 

2 
 

För att analysera områdes förutsättningar var tillvägagångsätten olika. Geotermi krävde en 

djupdykning i gamla rapporter från 1970-talet och samråd med forskare inom ämnet. Under 

projektets gång publicerades en rapport som analyserade det valda borrhålet och gav arbetet en stor 

hjälp på vägen.  

För teknikområdet ”vattenkraft” studerades några nya rapporter om kanalkraft samt ordnades ett 

möte med kunnig personal på slusskontoret vid Falsterbokanalen. 

Vid beräkningar för vindkraftens potential användes väderdata från SMHI. Därefter kontaktades två 

vindkraftsföretag för att få detaljerad information om deras tekniker.  

Teknikområdet ”solenergi” delades upp i två underkategorier, solel och solvärme. Solpotentialen 

erhölls från en interaktiv karta från kommunens hemsida. Beräkningarna för solelen kunde göras för 

hand medan solvärmen krävde ett simuleringsprogram för att få tillförlitliga resultat. Detta eftersom 

solvärmen var mer behovsstyrd och känsligare för överproduktion som inte kunde utnyttjas.   

För solenergi och vindkraft användes fakta om existerande produkter ute på marknaden för att få 

mer exakta värden och kostnader.  
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2 Falsterbokanalprojektet 
Planer för att utveckla området kring Falsterbokanalen har funnits i många år, men projektet ligger 

fortfarande långt fram i tiden och inga detaljplaner har tagits fram ännu. Visionen är att tre större 

områden ska byggas, se Figur 1. 

Den östra hamnbassängen kommer att fyllas ut längs hela pirarmen, vilket kommer att skapa yta för 

nya bostäder och eventuellt mindre parker och småbåtshamnar. Cirka 140 lägenheter kommer att 

byggas i detta område, som i planerna kallas ”Piren”. 

Det andra området, ”Hamnen”, kommer att byggas vid hamnområdet på västra sidan om slussen. De 

existerande verksamheterna kommer att omlokaliseras för att ge plats till de cirka 60 lägenheter som 

ska byggas här. 

Det tredje området, ”Tallskogen”, kommer att byggas på östra sidan om slussen, nära slusskontoret 

med det gamla slusstornet. Här planeras cirka 50 lägenheter att byggas.  

 

 

Figur 1. De tre planerade områdena kring Falsterbokanalens norra del samt antalet lägenheter för respektive område 
(Ericsson, 2015). 
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3 Teori och teknik 
I detta kapitel förklaras de tekniker som har studerats i arbetet. Fokus kommer att ligga på hur 

teknikerna fungerar och vilka krav de sätter på områdets förutsättningar. Hur väl dessa tekniker går 

att anpassa till det studerade området kommer istället att redovisas i Kapitel 4. Egenskaper för de två 

vindkraftsmodeller som senare beräkningar kommer att utföras på, förklaras i detta kapitel. 

3.1 Vindkraft 

Vindkraft är de energitekniker som utnyttjar vinden för att producera elenergi. Vindkraftverk har 

strömlinjeformade vingar som skapar en lyftkraft när vinden passerar runt dem. Det finns många 

typer av vindkraftverk, men i detta arbete kommer fokus att ligga på två tekniker: horisontella och 

vertikala vindkraftverk. De horisontella studeras för att det är den mest vanliga typen av vindkraft-

verk och de vertikala studeras för att de ansågs ha bra egenskaper för området, vilket kommer att 

förklaras i detta kapitel.  

3.1.1 Horisontella vindkraftverk 

De vanligaste vindkraftverken har tre rotorblad som roterar kring en horisontell axel. Axeln driver en 

generator, men verket kräver en växellåda däremellan eftersom rotorns varvtal är för lågt för att få 

bra effekt. Rotorn, generatorn och växellådan sitter i en vridbar nacell högst upp i ett torn. Nacellen 

vrider sig så att rotorbladen står mot vinden. Ofta krävs en servomotor för att hjälpa den tunga 

nacellen att ställa in sig i rätt riktning.  

Att antalet tre rotorblad dominerar beror främst på att detta inte påfrestar tornet lika mycket som 

ett jämnt antal blad gör. För när ett rotorblad är i topposition är belastningen störst och den är lägst 

när bladet passerar tornet. Genom att ha ett udda antal blad fördelas belastningen jämnare. Att ha 

flera rotorblad sänker rotationshastigheten på verket och är fördelaktigt på flera sätt. Bland annat 

dämpar den långsamma rotationen den störande skuggeffekten som kan uppstå när solen står lågt. 

Då kostnaden per blad är hög begränsas antalet till tre stycken. 

(Schubel och Crossley, 2012) 

För horisontalaxlade vindkraftverk finns riktlinjer för hur nära varandra olika verk i en anläggning bör 

stå. Står de för nära blockeras den inkommande vinden för de bakre verken. En anläggning planeras 

utifrån den dominerande vindriktningen. Det är i den riktning vinden oftast blåser och är starkast sett 

över ett år. För att bibehålla upp till 90 % effektivitet för de bakre verken, bör avståndet längs den 

dominerande vindriktningen vara sex till tio rotordiametrar och avståndet vinkelrätt mot 

vindriktningen tre till fem rotordiametrar. Om ett verks effekt fördelas över den yta som tas upp av 

det enskilda verket (effektdensitet), så ligger det genomsnittliga värdet på cirka 2 - 3 W/m2.  

(Dabiri, 2011) 

3.1.2 Vertikala vindkraftverk 

Det har länge forskats om vertikalaxlade vindkraftverk, men det är först på senare år effektiva och 

lönsamma prototyper börjar sättas upp i större skala. Dessa verk skiljer sig från de konventionella 

och horisontella vindkraftverken både till utseende och teknik. Vingarna är placerade lodrätt och 

parallellt med generatorns axel. Verket är oberoende av vindriktningen och är mindre känsligt mot 

turbulens. Dessutom kan själva tornet bli lättare, då det med denna typ går att placera generator och 

växellåda på marken rakt under verket istället för uppe i en nacell som hos horisontalaxlade verk. Ju 

färre rörliga delar och mekanismer det finns desto driftsäkrare blir verket och kräver mindre 



 

5 
 

underhåll. 

(Miljönytta, 2009; Dabiri, 2011) 

Vingarnas maximala hastighet blir mycket lägre än för ett horisontellt kraftverk av motsvarande 

effekt. Detta leder till att ljudnivån blir lägre samt att det blir säkrare för djurlivet. Mer om dessa två 

ämnen tas upp i kapitel 3.1.5 och 3.1.6. 

Till skillnad från horisontalaxlade vindkraftverk kan vertikalaxlade stå mycket närmare varandra utan 

att påverka varandras effektivitet negativt. De kan till och med få en ökad produktivitet om verken är 

mot-roterande. Det vill säga att verken står vartannat med rotationen medurs och moturs. Denna 

effekt har testats i experiment och analyseras i en rapport skriven av Dabiri (2011). Där förklaras att 

om två verk roterar i samma riktning, blir det friktion och turbulens i vindarna mellan verken, se A i 

Figur 2. Roterar verken däremot vartannat i olika riktningar så bidrar verken till ett ökat flöde mellan 

dem och kan producera mer energi än om de stått enskilt, se B i Figur 2. Verken kan stå ner till cirka 

1,65 rotordiametrar ifrån varandra utan att ha någon större energiförlust. Men vid ett avstånd på 

cirka fyra rotordiametrar uppmättes en merproduktion på 5 %, vilket kan vara högre för verk som är 

större än de 10-meters verk som användes vid testerna. Effektdensiteten för mot-roterande 

vindkraftverk med tät placering kan bli mellan 6 till 30 W/m2, vilket är upp till tio gånger högre än 

motsvarande värde för horisontalaxlade verk.  

 

Figur 2. Skiss över hur luftflöden riktas runt medroterande (A) och motroterande (B) vertikal vindkraftverk. (Dabiri, 2011)  

 

3.1.3 Vindkraft från WindEn 

Företaget WindEn har ett vindkraftverk som heter WindEn 45 (se Figur 3). Verket har en märkeffekt 

på 43,5 kW och en rotordiameter på 14,6 meter. Totalhöjden beror på vilken höjd som väljs på själva 

tornet och kan vara mellan 18 till 36 meter högt. För att få totalhöjden adderas nacellens höjd på 

cirka 2 meter och rotorbladets längd som är cirka 7 meter. Den förväntade livslängden överstiger 20 

år. Priset för verket kan variera för varje fall, men ligger vanligtvis mellan 1,1 till 1,3 miljoner kronor. 

Underhåll och service kostar per år runt 5 000 kronor.  

(Bjerknäs, 2016), (WindEn, 2016)  

Från en energikurva för verket kan det utläsas att den årliga produktionen ligger på cirka 100 MWh 

med en medelvind på cirka 6 m/s (Källner, 2012). 
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Figur 3. Ett horisontellt vindkraftverk av modellen WindEn 45 (WindEn, 2016).  

3.1.4 Vindkraft i Trelleborg  

I Trelleborgs hamn installerades sex stycken 19 meter höga vertikalaxlade vindkraftverk (se Figur 4) 

som blev färdigställda under 2014 (Trelleborgs Hamn AB, 2015). Projektet är ett bra exempel på 

småskalig vindkraft som dessutom är beläget nära Höllviken. Då verken är under 20 meter höga kan 

inte militären motsäga sig bygglov (Anderberg, 2015). 

Tornen står på en ställning med tre ben där varje punkt ska klara av 10 ton tryck eller drag. Benen är 

därför bultade i gjutna betongelement, 1,5 m höga, som är nedgrävda. Fundamentens inbördes 

avstånd är 6 m. De vertikala vingarna är 8 meter långa och rotordiametern är cirka 8 meter. Verken 

har generator, växellåda och dubbla mekaniska bromsar direkt under navet högst upp i tornet. De är 

mot-roterande och har installerats nära varandra så att de får en merproduktion (upp till 10 %) enligt 

effekten som beskrevs innan. Maximal effekt är 22,5 kW per verk.  

(Anderberg, 2015) 

Totala kostnaden för ett verk kan ligga mellan 1,3 - 1,5 miljoner kronor, plus eventuella egna 

projektkostnader. Livslängden på dessa verk beräknas överstiga 20 år. En uppskattad årsproduktion 

för ett verk med bredare vingar och en maximal effekt på 35 kW, ligger strax under 70 MWh per verk 

vid en medelvind på cirka 6 m/s.  

(Anderberg, 2015)  

 



 

7 
 

 

Figur 4. Ett av de vertikala vindkraftverk som står i Trelleborgs hamn (Anderberg, 2015). 

3.1.5 Vindkraft och djurliv 

En av de djurgrupper som mest kan komma att påverkas av uppförandet av ett vindkraftverk är 

fåglar. I snitt förolyckas 2,3 till 7,3 fåglar per vindkraftverk och år. Med 5 000 vindkraftverk i Sverige 

skulle upp till 36 500 fåglar förolyckas årligen. Detta är en liten andel av det totala antalet dödade 

fåglar per år. Det kan jämföras med tre av de största farorna: fönsterrutor – 500 000, trafik – 7 

miljoner och katter med 10 miljoner fåglar per år. 

(Rydell et al., 2011) 

En annan djurgrupp som påverkas mycket av vindkraft är fladdermöss. Fladdermöss är färre till 

antalet och det finns bara 19 arter i Sverige (samtliga finns i Skåneregionen). Dessutom föder 

honorna bara en unge per år, så beståndet är mycket känsligt för stora förluster. Fladdermöss är 

skickliga flygare och kan navigera bra, så de krockar inte med de stillastående tornen där många 

insekter samlas. Däremot har de svårt att se de roterande bladen som kan ha höga hastigheter, 

speciellt de snabba vingspetsarna hos horisontella vindkraftverk. De vertikala vindkraftverken har 

lägre hastigheter och vingarna roterar i ett horisontellt plan, vilket är lite lättare för både fåglar och 

fladdermöss att upptäcka då det upplevs som vingarna rör sig emot/ifrån djuret.  

(Rydell et al., 2011) 

3.1.6 Buller från vindkraftverk 

Den största delen av ljudet från vindkraftverk uppstår när rotorbladen rör sig genom luften, vilket 

skapar ett svischande ljud som har ett brett frekvensspektrum. Som allt ljud avtar styrkan med 

avstånden från källan och omgivningen runtomkring påverkar hur väl ljudet dämpas. Till exempel 

dämpar mark ljudet mycket bättre än vad öppet vatten gör. Vindriktning och vindstyrka är också 

avgörande för hur väl ljudet fortplantar sig. 
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Naturvårdsverket (2015) har satt upp riktlinjer för ljudnivåer för vindkraft. För områden vid 

bostadshus bör inte nivån överstiga 40 dB. 40 dB kan jämföras med ett genomsnittligt ljud från ett 

kylskåp. Då bakgrundsljudet skiljer sig mellan platser finns det ett krav på max 35 dB vid områden där 

låga ljudnivåer eftersträvas. Det kan till exempel gälla fjäll, skärgårdar och områden med friluftsliv.  

I en rapport från Högskolan i Halmstad (Larsson, 2014) har ljudmätningar utförts på ett horisontellt 

och ett vertikalt vindkraftverk. Både verken var av liknande storlek och stod placerade i samma typ av 

omgivning. Ljuddata insamlades från flera mätpunkter mellan 20 och 250 meter. Resultatet visade att 

ljudnivån från de båda typerna avtog enligt samma kurva fram till 150 meter, men att det 

horisontella vindkraftverket hade cirka 10 dB högre värden vid alla punkter. Vid 150 meters avstånd 

hade det horisontella en ljudnivå på cirka 44 dB och det vertikala cirka 36 dB. Från en frekvensanalys 

visade det sig att det horisontella hade en bredare bandbredd i frekvensspektrumet och högre 

intensitet. Det gällde speciellt på de lägre frekvenserna vilket gjorde att ljudnivån avtog mindre efter 

150 meter än hos det vertikala. Slutsatserna från analysen var att vertikala vindkraftverk var mer 

lämpade för bullerkänsliga områden då de hade en mer fördelaktig ljudkaraktär och lägre intensitet 

över hela frekvensspektrumet.  



 

9 
 

3.2 Vattenkraft 

Den vanligaste typen av vattenkraftverk använder flöden och fallhöjd i floder och forsar. Stora 

dammar höjer vattennivån så att fallhöjden genom turbinerna blir högre och därmed också 

energiintensiteten. Mindre kraftverk som använder samma princip finns också. Det finns även andra 

typer av vattenkraft, där många fortfarande är på forskningsnivå eller inte finns lika utbrett på 

marknaden.  

Det finns tidvattenkraft som utnyttjar det långsamma flödet som uppstår när vattnet höjs och sänks i 

samband med ebb och flod. Det krävs dock att nivåskillnaden är tillräckligt stor för att en 

energiutvinning ska bli lönsamt. Mindre dammar med turbiner kan placeras i smala vikar eller fjordar. 

Där kan vatten stängas in när det står som högst och släppas ut när vattnet på andra sidan av 

uppdämningen står som lägst. Enligt samma princip kan energi utvinnas när vatten släpps in i 

dammen.  

(Energimyndigheten, 2011)  

En teknik inom vattenkraft som är ny är att försöka använda energin i kanaler. En fördel med att 

använda konstgjorda kanaler är att miljöpåverkan blir mindre, då strukturen redan är byggd. 

Kanalkraft har ännu inte slagit igenom på marknaden, men det finns ett amerikanskt företag som 

heter Hydrovolt som har fungerande och testade turbiner ute på marknaden. 

3.2.1 Hydrovolt Kanalturbiner 

Turbinen C-12 från företaget Hydrovolt är anpassad för kanaler med flöden upp till 3 m/s. Den består 

av en ställning som håller upp en cylindrisk rotor som har en axel vinkelrätt mot flödet. Växellåda och 

generator sitter direkt vid ena änden på rotorns axel. Hela turbinen är 4 x 2,4 m på basytan och 

nästan 2 meter hög. Turbinen placeras på botten och kan antingen installeras enskilt eller som en 

grupp av turbiner i följd eller i bredd. En skiss över hur turbinen ser ut kan studeras i Figur 5.  

(Hydrovolts, u.å.) 

 

 

Figur 5. En schematisk skiss över turbinen C-12 från företaget Hydrovolt (Hydrovolt, u.å.). 
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Turbinen kan installeras med två olika typer av rotorblad. Den ena rotortypen heter Flipwing och har 

lägre effekt men är anpassad för lägre flöden mellan 1 – 2 m/s. Den andra heter Savonius och 

fungerar mellan 1,5 – 3 m/s. Då energin i det flödande vattnet ökar med kubiken mot hastigheten, 

kan den sistnämnda rotortypen komma upp i effekter runt 12 kW vid maximalt flöde (se Figur 6). 

Rotorbladen är självrengörande och det är endast ställningen som kan ansamla tång och skräp.  

(Hydrovolts, u.å.) 

 

 

Figur 6. Kurvor för genererad eleffekt som funktion av vattenhastigheten för två olika modeller av turbiner från 
Hydrovolt (Hydrovolt, u.å.). 
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3.3 Geoenergi 

Termen geoenergi är ett samlingsnamn för geotermisk energi och jord- och bergvärme, men används 

oftast för att beskriva de två sistnämnda energierna. Ordet bergvärme används ibland felaktigt när 

det egentligen är geotermi som menas.  

Geotermisk energi är den värme som finns lagrad i jordens inre. Värmeenergin kommer från 

radioaktiva sönderfall av tyngre grundämnen som ständigt pågår. Värmen kan även ha lagrats från 

tiden då jorden bildades. Den geotermiska energin uppträder först när det närmar sig kilometerdjup. 

Temperaturen stiger med djupet och i Sverige sker ökningen kring 10 - 30 °C per kilometer. Vid 

vulkaniskt aktiva områden kan temperaturökningen vara mycket högre. Ett exempel är platser som 

Island, där uppvärmt grundvatten tränger upp till ytan i form av varma källor och gejsrar och 

möjliggör att energi kan tillvaratas direkt vid markytan.  

(Sveriges Geologiska Undersökning, 2015a, Energimyndigheten, 2011c)  

Jord- och bergvärme skiljer sig från geotermisk energi, då denna energi har sitt ursprung i solen som 

värmer upp de översta lagren i jordytan. Temperaturen i de jordlagren brukar ligga kring 

medeltemperaturen för området (i Sverige cirka 6-10 °C). Den energin kan utnyttjas med hjälp av 

grundare brunnar.  

(Sveriges Geologiska Undersökning, 2015b) 

Bergvärme är den vanligaste formen av geoenergi i Sverige idag och det finns mer än 300 000 

anläggningar med tillhörande värmepumpar. Det vanligaste är att enskilda småhus har en egen 

anläggning som endast försörjer huset med värme. Djupet på brunnarna beror på önskat energiuttag 

och geologiska förutsättningar, men brukar vanligtvis ligga mellan 100 – 300 meter. I hålet placeras 

en kollektorslang där en köldbärarvätska cirkulerar och fungerar som en värmeväxlare. Då 

temperaturen i berggrunden inte är tillräckligt hög krävs det en värmepump som höjer värmen i 

vätskan så att det kan användas till uppvärmning. För stora anläggningar kan flera borrhål 

sammankopplas, men får inte ligga för nära varandra då risk för termisk kortslutning kan uppstå.  

(Sveriges Geologiska Undersökning, 2015b)  

Jordvärme bygger på samma princip som bergvärme, men istället för att ha en kollektorslang på 

djupet läggs den istället som en slinga horisontellt någon meter under jorden. Det krävs en relativ 

stor yta för att försörja en villa med värme och denna teknik används oftast vid stora jorddjup eller 

där stora markytor finns till förfogande.  

(Sveriges Geologiska Undersökning, 2015c) 
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3.4 Solenergi 

Vår sol är en förnybar energikälla som ständigt förser vår planet med ljus och värme. Solen beräknas 

leva i minst 5-6 miljarder år till och kan därför betraktas som en obegränsad energikälla. På några få 

timmar träffas jorden av lika mycket solenergi som hela planetens årliga energianvändning 

motsvarar. En stor del av strålningen reflekteras eller absorberas av vår atmosfär men drygt 60 % av 

strålningen träffar jordytan. Den energin går att ta till vara på och det finns många olika tekniker för 

att göra detta. De två vanligaste är solceller och solfångare, som går att installera för enstaka hushåll 

eller radas upp i stora anläggningar. Det finns även tekniker för storskalig energiproduktion, som till 

exempel termisk solkraft. Dessa tekniker lämpar sig inte för ett litet område som Höllviken och därför 

kommer endast solceller och solfångare att studeras. 

3.4.1 Solceller 

En solcell består av halvledare och producerar elektricitet via fotovoltaik, det vill säga genom att 

omvandla fotoner till energi hos elektroner. Halvledaren består av ett material med två olika 

dopningar, ett med ett underskott på elektroner och ett annat med överskott. Vid ett 

jämviktstillstånd finns en energibarriär, ett så kallat bandgap, som elektroner inte kan passera. Men 

när halvledaren träffas av fotoner med en energi motsvarande bandgapet eller större skickas 

elektroner över till det andra materialet. Elektronerna söker sig sedan tillbaka via en yttre krets och 

generera då en elektrisk ström. Alla fotoner har inte rätt energi för att reagera med solcellen. Därför 

är det bara en vissa våglängder av solljuset som absorberas i cellen, vilket medför en relativt låg 

verkningsgrad. 

Egenskaperna hos en solcell beror dels på vilket halvledarmaterial som välj och dels hur det 

materialet struktureras. Det vanligaste halvledarmaterialet i dagens solceller är kisel. Monokristallina 

solceller består av en enda stor och ren kristall. Cellerna skärs upp i tunna sexkantiga blad (se Figur 7) 

från en stor cylinder av ren kisel. Med en fin och ordnad struktur har cellen en effektiv process och 

en hög verkningsgrad. Nackdelen med dessa solceller är att det är den dyraste typen kiselceller vilket 

beror på den precisa och långsamma tillverkningen av materialet.  

(Whenham, Stuart R. et al., 2012) 

Polykristallina solceller tillverkas på ett snabbare och billigare sätt. Där används flytande kisel som får 

stelna i en form som sedan skärs upp i tunna blad. Processen gör att kristallerna hamnar i en mer 

oregelbunden struktur och är endast regelbunden i små mikroskopiska kristallkorn. Cellens 

oregelbundenhet kan även ses med blotta ögat (se Figur 7). Verkningsgraden är något lägre på grund 

av gränsskikten mellan kristallkornen, men en fördel är att mindre material går till spillo jämfört med 

monokristallina. Ytterligare en fördel är att cellerna blir billigare då inte samma renhetsgrad krävs för 

denna teknik.  

(TindoSolar, 2016; Whenham, Stuart R. et al., 2012) 

En tredje typ av solcell är tunnfilmssolceller som består av amorft kisel. Amorft kisel skiljer sig från 

mono- och polykristallint kisel då det har en oregelbundenhet ända ner på atomnivå. Materialet 

måste stabiliseras med atomärt väte för att halvledaren ska fungera korrekt. En effekt av denna 

justering är att cellen kan absorbera ljus mer effektivt och kan då vara mycket tunnare än vanligt, 

därav namnet. Detta medför att solcellerna blir lätta och flexibla och kan formas efter icke släta ytor.  
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En till fördel är att tunnfilmssolceller har en verkningsgrad som är linjär med ljusintensiteten, till 

skillnad från verkningsgraden för mono- och polykristallina celler som sjunker snabbt vid 

låga ljusintensiteter.  

(Whenham, Stuart R. et al., 2012) 

 

Figur 7. Visar tre typer av solceller. Från vänster: Monokristallina, polykristallina och tunnfilmssolceller. (Advanced Solar 
Technology, 2016) 

Solcellers effektivitet är linjärt beroende av temperaturen. Med förhöjd temperatur sjunker 

verkningsgraden. Hur många procent av verkningsgraden en solcell tappar per grader Kelvin beror på 

en temperaturkoefficient, som varierar för olika typer av solceller. För mono- och polykristallina 

solceller är denna koefficient runt -0,5 %/K och för tunnfilmssolceller runt -0,2 %/K. Utgångspunkten 

för verkningsgraden är 25 °C, vilket motsvarar 297 K. 

(PV Education, 2016; Whenham, Stuart R. et al., 2012) 

3.4.2 Solcellspaneler 

En enda solcell genererar inte mycket el då solceller är relativt små, runt en decimeter eller två. 

Dessutom är en solcell tunn, skör och mycket känslig mot fukt. Därför placeras flera solceller i en stor 

panel som både skyddar cellerna och andra komponenter mot omgivningen. En solcell har en låg 

spänning på cirka 0,5 - 0,7 volt och för att öka spänningen i panelen seriekopplas cellerna. Antalet 

seriekopplade solceller i en panel är vanligtvis 36, 54 eller 72 stycken, då dessa spänningar är 

anpassade för uppladdning av batterier vilket länge varit en viktig användning av solceller. Dessa 

antal gäller främst för mono- och polykristallina solceller. För tunnfilmssolceller ser konstruktionen 

annorlunda ut. De skapas i filmer stora nog för att direkt placeras i en panel. Cellerna kan delas upp, 

med lasrar eller andra tekniker, direkt på den anpassade tunnfilmen. 

(Whenham, Stuart R. et al., 2012; SolEl-Programmet, 2016)  

En solcellspanel har en framsida av transparent material som vanligtvis är glas. Under det ligger 

solcellerna som är inkapslade i ett laminat som skyddar dem mot fukt och mekaniska belastningar. 

För undersidan av panelen finns det mer frihet att välja material. Vanliga val av material är teflonduk 

eller glas. Panelen har en ram av något hårt och stabilt material, då ramen är det som ska bära upp 

panelen när den monteras. Den kan monteras på ett tak eller fristående med monteringsställning på 

marken eller annat plant underlag. Förutom panel och monteringsutrustning kräver systemet en 

växelriktare. Då solceller producerar likström måste den omvandlas till växelström innan den 

används eller skickas ut på elnätet. 

(SolEl-Programmet, 2016) 
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Flera paneler kan anslutas ihop för att ytterligare öka antingen spänningen (seriekoppling) eller 

strömstyrkan (parallellkoppling) eller ha en blandning av båda varianterna. Det finns i teorin ingen 

övre gräns för hur många paneler i serie det går att koppla, men i praktiken begränsas det av 

överslagsspänningen mot jorden i systemet. En nackdel som uppstår när paneler sammankopplas är 

att det endast krävs en felande panel för att sänka strömstyrkan i hela systemet. För att undvika 

detta används bypass-dioder (även kallat shunt-dioder) som kopplar förbi en felande panel. Bypass-

dioden förhindrar även att panelen hamnar i backspänning, vilket annars kan inträffa vid skuggning 

eller kortslutning. 

(Whenham, Stuart R. et al., 2012), (SolEl-Programmet, 2016) 

Skuggning av solceller är ett fenomen som i många fall är svårt att undvika helt. Det kan vara alltifrån 

skymmande byggnader och träd till enstaka löv eller smuts som fastnat på ytan av panelen. Då 

cellerna i panelen är kopplade i serie kan enda blockerad cell påverka hela panelen som i sin tur 

påverkar hela serier av paneler. Därför installeras även bypass-dioder internt i panelerna. Optimalt 

hade varit att ha en diod per cell, men det är för dyrt. Istället installeras en diod över en mindre 

grupp av celler. För kiselbaserade solceller rekommenderas max 10 - 15 celler per diod för att inte 

dioden ska bli överbelastad och överhettad. Med dessa slingor av celler blir solpanelen mindre 

känslig för skuggning, men mycket beror på hur solpanelen skuggas. Ett exempel visas i Figur 8 där 

fyra skuggade celler i princip helt blockerar strömmen jämfört med åtta skuggade celler som endast 

blockerar hälften av strömmen. Det beror alltså mer på hur många slingor som har minst en cell 

skuggad än på själva antalet skuggade celler. Därför bör slingornas orientering tas med i planeringen 

ifall det finns oundvikliga skuggkällor där solpanelerna ska installeras. 

(Whenham, Stuart R. et al., 2012)  

 

Figur 8. Skuggning av solceller. Till vänster är båda slingorna skuggade och effekten är nära 0 %. Till höger är endast en 
slinga skuggad och effekten är omkring 50 %. Bilden är beskuren från originalet. (SolEl-Programmet, 2016) 
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3.4.3 Solfångare 

Solfångare är en teknik som använder solenergi för att generera värme, vilket brukar benämnas som 

solvärme. Solfångare koncentrerar solljuset och använder den inkommande energin till uppvärmning 

av olika slag. Fysiken bakom solfångare är mindre komplicerad än den för solcellerna. De är inte lika 

våglängdsberoende utan kan absorbera en större del av den inkommande solstrålningen vilket ger 

solfångare en högre verkningsgrad. Dessutom har de även en lång livstid, upp till 30 - 50 år, och 

kräver mycket lite underhåll under driften (Energimyndigheten, 2015). 

Den vanligaste typen av solfångare är den plana, glasade solfångaren. Den har funnits i bruk sedan 

1950-talet och varit den typ av solfångare som dominerat marknaden och legat på runt 90 % i 

marknadsandelar. I dagsläget ligger den dock på 60 % då andra nya tekniker börjar ta över. 

Solfångaren är en stor platt panel med en absorbator som är täckt av en isolerande och transparent 

yta, se Figur 9. Under absorbatorn ligger rör, vanligtvis koppar, där ett köldmedium flödar. Underst 

ligger ett isolerande lager. När solljuset värmer upp absorbatorn överförs värmen via köldmediet till 

en ackumulatortank.  

(The Renewable Energy Hub, 2015; Energimyndigheten, 2015) 

 

Figur 9. En skiss över hur en plan, glasad solfångare är uppbyggd. Sett utifrån är komponenterna: Transparent isolerande 
yta, absorbator, kopparrör och isolation. (The Renewable Energy Hub, 2015) 

Vakuumrörsolfångare är en nyare och starkt växande teknik inom solvärme. Som namnet avslöjar 

består solfångaren av ett antal glasrör med vakuum, se Figur 10. I dessa glasrör finns ett kopparrör, 

fyllda med ett köldmedium, som är i kontakt med en absorbator. Kopparrören kan vara utformade på 

två olika sätt. Antingen är det en sluten krets (U-rör) där köldmediet går genom vakuumröret och 

sedan direkt till ackumulatortanken och där en värmeväxling sker. Absorbatorn är i dessa fall oftast 

en kompakt cylinder genom vilken kopparrören går. Den andra typen av kopparrör är ett enkelt 

slutet rör som kallas för heat-pipe. I denna heat-pipe förångas köldmediet av värmen och stiger upp 

till fästet av glasrören där en värmeväxling sker med ett sekundärt köldmedium. Ångan kondenseras 

och rinner ner till botten för att starta cykeln på nytt. Vakuumrörsolfångare kan ha en verkningsgrad 

upp till 70 - 80 %, vilket gör dem till en av de mest effektivaste solfångarna. Dock är de även den 

dyraste typen. En fördel är att varje enskilt vakuumrör är löstagbart vilket underlättar ifall en av dem 

skulle gå sönder, samt att det är mycket billigare än att byta ut en hel panel.  

(The Renewable Energy Hub, 2015)  
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Figur 10. En vakuumrörsolfångare. (The Renewable Energy Hub, 2015) 

 

Solfångare genererar bara värme då solen lyser. För att lagra energin till när den behövs används en 

ackumulatortank. Denna tank är välisolerad och i Sverige står dessa inomhus för att reducera 

värmeförlusterna från tanken. Istället för att de värmeförlusterna går till kall utomhusluft kan den 

utnyttjas till uppvärmning av omgivningen tanken står i. Köldmediet från solfångarna går via en krets 

i tanken, uppifrån och ned. Detta för att få vattnet i tanken att fördela sig i ett varmt skikt i toppen 

och kallare längst ned. När sedan radiatorvattnet eller tappvarmvattnet ska värmeväxla med tanken 

så förvärms vattnet först i nedre delen för att sedan värmas upp ytterligare i toppen för optimerat 

värmeutbyte. En välblandad tank med jämn temperatur hade inte alls fått samma verkningsgrad. 

(Energimyndigheten, 2015) 
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4 Områdets förutsättningar  
I detta kapitel kommer området kring Falsterbokanalen och dess förutsättningar för de valda 

teknikerna att studeras. Kapitlet inleds med kommunens miljö- och klimatmål samt beräkning av 

områdets energibehov.  

4.1 Miljö- och klimatmål 

På nationell nivå finns Generationsmålet, vilket är definierat av riksdagen, som lyder: 

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 

stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 

gränser."  

Målet är ett löfte om lösta miljöproblem till nästa generation. Det ska ge en vägledning om vilka 

värden som ska skyddas och hur samhället måste ställas om för att lösa dagens miljö- och 

klimatproblem.  

(Naturvårdsverket, 2016) 

Utöver detta mål har 16 stycken nationella miljökvalitetsmål satts upp för att ge arbetet en tydligare 

struktur. Av dessa 16 har Vellinge kommun lagt fokus på fem av dessa mål: 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Giftfri miljö 

 Ingen övergödning 

 God bebyggd miljö 

 Ett rikt växt- och djurliv  

Många av de 16 miljökvalitetsmålen berör varandra och därför kommer även de övriga, utöver dessa 

fem valda, att påverkas positivt. Med utgångspunkt från de fem valda målen har ett antal delmål 

satts upp och ett åtgärdsprogram har skapats för att förtydliggöra vad som krävs för att nå upp till 

målen.  

(Vellinge Kommun, 2016a) 

Vellinge kommun driver ett energi- och klimatarbete där stor vikt läggs på energieffektivisering och 

minskning av utsläppen av växthusgaser. Deras resonemang är att de vill vara en förebild och skapa 

förutsättningar för en minskad energianvändning och klimatpåverkan. Kommunen vill skapa en 

omställning av deras energisystem och ett av arbetets delmål är att senast år 2020 ska andelen 

förnybar energi vara minst 50 % av all energianvändning. Den lokala förnybara energiproduktionen 

ska stå för minst 10 % av alla energianvändning. Den totala energianvändningen, exklusive hushållsel, 

ska i kommunens bostäder vara år 2020 som mest 120 kWh/m2.  

(Vellinge Kommun, 2016b) 
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4.2 Områdets energibehov 

Från och med 2021 kommer det att finnas krav på att alla nya byggnader i Europa ska vara 

nära-nollenergibyggnader. En sådan byggnad ska ha en mycket hög energiprestanda och den låga 

mängden energi bör i så stor omfattning som möjligt komma från förnybara energikällor. För 

byggnader som drivs och ägs av offentliga myndigheter kommer kraven två år tidigare, redan 2019. 

Då kommunen beräknas starta byggandet av Falsterbokanalprojektet efter det datumet kommer alla 

byggnader att omfattas av dessa krav på nära-nollenergibyggnader. 

(Boverket, 2015) 

I en rapport från Boverket (2015) förklaras förslag på svensk tillämpning av nära-

nollenergibyggnader. För flerbostadshus i Stockholmsområdet får energianvändningen inte överstiga 

55 kWh/(m2·år). En justering av detta värde kommer att tillkomma för byggnader placerade i andra 

klimatzoner i landet, men skillnaden är inte ännu definierad.  

I energianvändningen inräknas värme, varmvatten och ventilation men inte hushållsel. Ett 

schablonvärde för hushållsel är cirka 30 kWh/(m2·år) enligt Sveby (2012). Detta värde varierar med 

årstiderna då till exempel behovet av belysning är mindre under sommarhalvåret.  

Som tidigare nämnt är Falsterbokanalprojektet i ett tidigt stadie och inga detaljplaner finns ännu. 

Därför existerar inte uppgifter om byggnadernas utformning eller lägenheternas ytor. Kommunen har 

uppskattat rimliga värden som ligger till grund för uträkningarna om energibehovet i denna rapport.  

Varje lägenhet beräknas ha en bruttoarea (BTA) på cirka 84 m2 enligt en uppskattning från 

projektledaren Linda Ericsson (2015). För energiberäkningar för bostäder används den tempererade 

arean, Atemp, som definieras som alla utrymmen som är avsedda att uppvärmas till minst 10 °C 

(Sveby, 2012). För att få det aktuella Atemp för lägenheterna skulle en faktor 0,8 multiplicerat med 

BTA-värdet användas (Ericsson, 2015). Atemp blir enligt de krävda antagandena cirka 67 m2 per 

lägenhet.  

Om varje lägenhet med tempererad bostadsyta (Atemp) på 67 m2 vardera har en energianvändning på 

55 kWh/(m2·år) och en hushållselanvändning 30 kWh/(m2·år), blir de totala värden för 250 

lägenheter: 

 Energianvändning:  921 MWh/år 

 Hushållsel:  503 MWh/år 

Dessa värden är baserade på många antaganden om ytor och energikrav, så de bör inte betraktas 

som exakta tal. Däremot kommer storleksordningen på värdena att vara viktiga vid antaganden och 

beräkningar på de analyserade energikällorna i senare kapitel. Då intresset låg i att täcka årsbehovet i 

största möjliga mån kommer tekniklösningarnas storlek att anpassas efter detta utan avseende att 

täcka behovet på timbasis. De problem som detta kan skapa diskuteras under Kapitel 7. 
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4.3 Vind 

År 1994 utförde SMHI en studie där energiinnehållet i vinden klassades upp i en skala från A till D, där 

A har högst energiinnehåll. A-klassen förekommer nästan enbart i havsområden och Vellinge 

kommuns vatten är ett av dem. Landytorna inom kommunen har däremot klass B, vilket betyder att 

det finns goda förutsättningar för vindkraft. Vindenergin på 50 meters höjd kring Falsterbokanalen 

ligger runt 4 000 - 4 800 kWh/(m2·år). På 80 meters höjd ligger det kring 5 600 - 6 000 kWh/(m2·år).  

(Uddenberg, 2001)  

För att få en mer detaljerad bild av vindförhållandena i Falsterbo, användes insamlad data om 

vindhastighet och vindriktning från SMHI:s öppna databas (SMHI, u.å.). I denna databas finns 

medelvärden, tagna över tio minuter var tredje timme, från en mätstation i Skanör (Falsterbo A) 

ända tillbaka till år 1951. Vindmätarna sitter på 10 meters höjd. Endast de senaste tio åren (januari 

2005 – augusti 2015) har valts att studeras i denna rapport, då de dels är mest aktuella och dels för 

att ha en mer hanterlig mängd data. Från dessa värden skapades en grafisk representation, en så 

kallad vindros, som visar den dominerande vindriktningen, se Figur 11. Som figuren visar kommer 

vinden oftast från en riktning mellan väst och sydväst. 

Vindhastigheterna delades sedan in i tre intervall. En uppdelad vindros skapades för att förtydliga att 

även medelvindhastigheten dominerar i samma väderstreck, se Figur 12. Medelhastigheten blev 

enligt dessa värden 6,6 m/s, men då data är insamlad var tredje timme är detta värde en grov 

uppskattning och tar inte hänsyn till kortare ökningar i vindhastigheten.  

 

Figur 11. En vindros som visar fördelningen av vindriktningen för Falsterboområdet under perioden januari 2005 – 
augusti 2015. 
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Figur 12. En vindros som visar fördelningen av vindriktningen, uppdelat i tre hastighetsintervall, för Falsterboområdet 
under perioden januari 2005 – augusti 2015. 

Det finns flera skyddsavstånd som måste tas med i bedömningen (se Tabell 1). Vissa avstånd finns av 

säkerhetsskäl såsom närhet till vägar, järnvägar och bostadshus. Dock är olyckor i samband 

vindkraftverk i drift mycket ovanliga. Det som skulle kunna innebära en risk är att delar av 

rotorbladen, eller något som fastnat på bladen, slungas iväg eller att ett vindkraftverk skulle börja 

brinna. Dessa risker är som sagt mycket små men måste ändå tas med i avståndsbedömningen. 

Andra skyddsavstånd har motiv av estetiska aspekter och bevarandet av landskapsbilder som till 

exempel fornlämningar, kyrkor och andra kulturområden. Avstånden brukar bedömas från fall till fall 

men brukar hamna kring storleksordningen 500 meter.  

(Uddenberg, 2001) 
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 Tabell 1. Skyddsavstånd för medelstora vindkraftverk (Uddenberg, 2001) 

Objekt Skyddsavstånd (meter) Motiv 

Bebyggelseområden, tätorter 300 (200-500) 
Buller och säkerhet, bedöms från fall till 

fall 

Bostadshus, spridd bebyggelse 

utanför tätort 
300 

Buller och säkerhet, bedöms från fall till 

fall 

Nära kommungränsen 500 Respektavstånd 

Kyrkor och andra 

kulturbyggnader 
500 Estetiska aspekter och landskapsbild 

Friluftsområden, 

rekreationsområden 
300 Buller och säkerhet 

Större allmänna vägar, 

europaväg, riksväg, primär 

landsväg 

Cirka 200 Säkerhet och skydd. Väglagen  

Järnväg  Minst 50 Säkerhet och skydd. Järnvägslagen 

 

Då tanken är att energikällorna ska vara i nära anslutning till den planerade byggnationen, studeras 

dessa skyddsavstånd med området kring Falsterbokanalen. Som kan ses i Figur 13 bedöms i princip 

hela Höllviken/Ljunghusen som olämpligt för vindkraft på grund av hänsyn till det minsta avstånd till 

bebyggelse. Även flera andra skyddsavstånd uppfylls inte av området. De gäller bland annat 

rekreation och friluftsliv, där kanalen och småbåtshamnen räknas in. Det ska noteras att dessa 

skyddsavstånd är cirka 15 år gamla och avser troligtvis endast horisontella vindkraftverk. Flera 

avstånd, som till exempel är baserade buller och skuggningar, kan bli kortare för vertikala 

vindkraftverk. 

Placering av vindkraft till havs kommer inte att vara möjligt då i princip all öppen havsyta nära 

området är skyddat för marina reservat (Vellinge Kommun, 2015b). Därför kommer endast 

landbaserad vindkraft att studeras. 
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Figur 13. Områden kring Falsterbokanelen som är olämplig för vindkraft på grund av bebyggelse. Bilden är redigerad och 
beskuren. (Uddenberg, 2001) 

De områden som klarar kraven för minsta avstånd till bebyggelse är pirarmarna vid 

Falsterbokanalens båda ändar. Den norra änden kommer dock att bli olämplig då ena pirarmen ska 

bebyggas, vilket gör att hela det området kommer att täckas av skyddszonen. Pirarmarna vid 

kanalens södra ände sträcker sig ut mellan 400 - 500 meter från stranden och området längst ut 

klarar kraven för alla skyddsavstånd. Den östra pirarmen är längst, sett från där stranden slutar och 

den går rakt ut cirka 500 meter och sedan cirka 250 meter i en vinkel in mot andra pirarmen. Den 

närmsta bebyggelsen från pirarmens fäste är cirka 160 meter bort. Med ett skyddsavstånd på 500 

meter ger det att cirka 400 meter av den yttre delen av pirarmen är lämplig för placering av 

vindkraftverk. Den västra pirarmen är kortare och där är endast cirka 200 meter av pirarmens 

yttersta del är lämplig. Öppningen mellan pirarmarna är cirka 70 meter. 

En sak som måste noteras är pirarmarnas plats jämfört med mätstationens plats. I Figur 14 syns en 

karta som visar dessa två placeringar. Det som direkt kan noteras är att kustlinjen går ut en bit väster 

om pirarmarna. Området Ljunghusen och dess bebyggelse står i vägen för den dominerande 

vindriktningen och kommer därför att påverka medelvinden. Området är mycket platt så det är 

främst växtlighet och bostäder (mest villor) som kommer att dämpa vindarna. Exakt hur mycket det 

blåser vid pirarmarna är svårt att beräkna, men för att få mer rimliga värden i beräkningarna antas 

medelvinden ligga runt 6 m/s istället för 6,6 m/s. Denna minskning kan låta liten, men då energin i 

vinden är i kub proportionell mot vindhastigheten motsvarar det 25 % minskning i energi.  
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Figur 14 Karta som visar placering av mätstationen ”Falsterbo A” samt tänk placering av vindkraft, vid den röda 
markeringen (SMHI, u.å.). 

 

Vindkraftverken som placeras på pirarmarna måste vara under 20 meter höga. Detta är främst på 

grund av att försvarsmakten har befogenhet till att bestrida ett bygglov om byggnationen är över 20 

meter hög. Vid höga verk kan tillståndsprocessen även försvåras på grund av de många närliggande 

skyddszoner och reservat.  

Nästa steg är att avgöra om vertikal eller horisontal vindkraft är att föredra ur energisynpunkt, eller 

båda typerna. De flesta horisontella verk under 20 meter är så kallade miniverk, som har en 

rotordiameter på upp till 3 meter och därmed relativ låg effekt. Anledning till att de har maximalt 3 

meter i diameter är för att dessa verk kan sättas upp utan bygglov. Nästa klassificering är gårdsverk 

som är mellan 20 och 50 meter höga och kräver bygglov. Därför finns det få verk som har en 

rotordiameter över 3 meter och har en höjd på max 20 meter.  

Sedan finns det närbelägna fågelskyddsområden och marina naturreservat som kan användas som 

ett argument mot bebyggelse av vindkraft. Även om påverkan från vindkraft har bevisats vara liten så 

kommer det sannolikt att kräva undersökningar innan installation av vindkraftverk genomförs. Den 

djurgrupp som är känsligare för vindkraftverk är fladdermöss. Många fladdermössarter som migrerar 

under hösten passerar Falsterbohalvön. De använder sig av ledlinjer i landskapet, som till exempel 

kuster eller skogar. Därför bör deras rutter och jaktområden kartläggas så inte verken utgör en fara 

för fladdermössen.  

(Vellinge Kommun, 2014) 
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4.4 Vattenkraft 

Det fanns ett intresse från kommunens sida att se ifall småskalig vattenkraft var möjlig i anslutning 

till det planerade bostadsområdet. Det vatten som var aktuellt att studera var Falsterbokanalen som 

går rakt igenom Höllviken och sammankopplar Öresund och södra Östersjön. Utanför kanalen och 

pirarna finns strandskydd, marina reservat och andra riksintressen som kommer i konflikt med 

eventuell vattenkraft (Vellinge Kommun, 2015b). Annars hade bukten varit intressant att analysera i 

frågan om vågkraft.  

Falsterbokanalen är 1,6 km lång och drygt 70 meter bred. Djupet har mätts till cirka 7 meter, men då 

bottnen eroderar kan det i verkligheten vara någon meter grundare än så (Jakobsson, 2015). För 

båtar gäller max 4 meter djupgående (Sjöfartsverket, 2015). Om turbiner ska placeras på botten 

måste de ligga så att båtar inte slår i dem. De turbiner som studerats är cirka 2 meter höga och 

troligtvis krävs en marginal till båtarnas maximala djup av säkerhetsskäl för både båttrafik och 

turbiner. Därför är det gränsfall om de kan placeras mitt i kanalen.  

En lösning skulle kunna vara att dela upp kanalen på en viss sträcka, så att båtarna går på ena halvan 

och turbinerna står på den andra halvan. Detta förutsätter att kanalens botten är relativt plan ända 

ut till kanterna, dels för att båtarna inte ska riskera att slå i botten och dels för att turbinerna ska 

kunna stå bra. Men att få dela upp kanalen på detta sätt kan vara svårt att få igenom då intresset för 

båttrafik är mycket stort. Dessutom är risken för erosion högre om turbinerna placeras närmare 

kanten. Speciellt om turbulensen kring rotorn blir hög, vilket kan öka erosionen.  

Oavsett hur turbinerna placeras på botten så krävs det att flödet i kanalen är tillräckligt högt för att 

det ska vara lönsamt att investera i kanalkraft. Tyvärr finns inga uppgifter om mätningar i kanalen hos 

varken Sjöfartsverket eller närliggande båtklubb. Vid kontakt med personal på slusskontoret vid 

Falsterbokanalen förklarades det att slussarna kommer att vara stängda och endast öppnas vid 

passerande båttrafik. Detta på grund av tidigare nämnda erosionsproblem. Då slussarna är stängda 

kommer ytterst lite vatten att passera och flödet genom kanalen kommer därför att vara obefintligt.  

Under dessa förutsättningar kommer därför vattenkraft att uteslutas i vidare beräkningar.   
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4.5 Geotermi 

Området kring Höllviken har varit intressant ur geologiskt perspektiv under flera decennier. Under 

1938 gjordes undersökningar för att hitta förekomster av varmt vatten, saltvatten, olja och gas. 

Mellan 1941 och 1947 borrades det i omgångar och hålet nådde ett djup på 1 923 meter. Projektet 

kallades den största oljeborrningen som gjorts i hela Skandinavien. Både saltvatten och olja hittades 

under borrningen, men oljan fanns i så små mängder och strömningen av saltvatten var för stor för 

att någon slags utvinning skulle bli lönsam.  

(Johansson, 2007) 

I början på 1970-talet borrades ett nytt hål i hopp om att kunna använda geotermi till uppvärmning 

av en närliggande skola samt flera närliggande villor. Borrhålet blev 2 608 meter djupt och 

temperaturen på vattnet i hålet uppmättes till 73 °C. Trots den goda potentialen rann projektet ut i 

sanden.  

(Johansson, 2007) 

4.5.1 Borrhålet Höllviksnäs 1 

Under 1971 borrade oljeprospekteringsbolaget OPAB ett borrhål i Höllviken, vilket var en av flera 

undersökningsborrningar som utfördes av företaget kring Östersjöområdet. Borrhålet, som fick 

namnet Höllviksnäs 1, är beläget strax sydost om slussområdet (se Figur 15). Borrningen nådde ett 

djup på cirka 2 500 meter och efter att undersökningarna var färdiga förseglades hålet med cement.  

(Regander, 2015) 

 

Figur 15. Placering av borrhålet Höllviksnäs 1 (Regander, 2015). 

1978 väcktes intresset för hålet igen och VIAK AB utförde, på uppdrag av Nämnden för 

Energiproduktion, en undersökning om möjligheterna för att utvinna geotermisk energi ur borrhålet. 

De gjorde en uppborrning och provpumpning med flera kapacitetstester. Trots att borrhålsväggarna 

var instabila, lyckades 2 050 meter av hålet öppnas och längst ned installerades ett 200 meter långt 
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filterrör. Vatten som pumpades upp analyserades och släpptes sedan ut i Falsterbokanalen.  

(Gustavsson och Andersson, 1979)  

Under analysen av vattenkemin hade det geotermiska vattnet en salthalt på över 18 %, vilket kan 

jämföras med Östersjön som har en halt på cirka 3 %. Det visade sig också att vattnet hade höga 

halter av bland annat bly, nickel, zink och fluor som låg mellan 10 - 20 gånger över dagens 

gränsvärden för avloppsvatten. Detta skulle kräva en ordentlig reningsprocess ifall vattnet planeras 

att tömmas ut i Falsterbokanalen eller havet. Vattnet hade även högt gasinnehåll och i huvudsak 

bestod gasen av kväve. Gasen innehöll också en betydande mängd väte och metan. Temperaturen på 

vattnet i den djupare sandstensformationen (den så kallade Bunterformationen) låg strax över 60 °C 

och ett flöde på 25 l/s för det uppumpade vattnet beräknades vara möjligt. Brunnen beräknades då 

kunna ha ett effektuttag på upp till cirka 2,7 MW och en årlig medeleffekt på cirka 60 % av det 

värdet, vilket skulle innebära en årlig energiproduktion på cirka 14 GWh.  

(Gustavsson och Andersson, 1979) 

4.5.2 Geotermisystem med två brunnar 

Under 2015 publicerade Sweco en rapport (Regander, 2015) där Höllviksnäs 1 analyserades för att 

undersöka möjligheterna för energiutvinning. I rapporten utesluts systemvarianter med två 

geotermiska borrhål då det bedöms som ”[…] ekonomiskt helt orealistiskt att borra fler brunnar” 

(Regander, 2015). Ett nytt borrhål med 2 kilometers djup kan kosta mellan 30 - 40 miljoner kronor 

(Rosberg, 2015).  

Dessutom kan kostnaderna för ett borrprojekt kan lätt skjuta i höjden. Ett exempel på detta är ett 

geotermiprojekt i Lund som genomfördes i början av 2000-talet. Projektet inkluderade två borrhål 

och var budgeterade till 72 miljoner kronor och den verkliga kostnaden blev 122 miljoner kronor. 

Projektet var drabbat av flera missöden, såsom läckage av saltsyra och en dyr fastkilad borrkrona. 

Temperaturen på det geotermiska vattnet var dessutom mycket lägre än vad som hade förutspåtts 

och det låga trycket gjorde att flödet inte var tillräckligt för kommersiell drift.  

(Lunds Energi AB et al., 2004) 

Trots att det med dagens tekniker skulle kunna utvinnas mer än de 14 GWh/år som uppskattades av 

VIAK AB år 1979, så är denna systemvariant inte att föredra. Energiproduktionen överstiger områdets 

behov med minst en faktor 15 och det finns inget fjärrvärmesystem i närheten som skulle kunna ta 

till vara på överskottsenergin (Andermyr, 2016). Även om det hade funnits, så är det ett enormt 

ekonomiskt risktagande och är långt över kommunens budget för området. Dessutom krävs en 

inspektion och provpumpning av borrhålet som legat orört i över 35 år, något som kommunen 

uppskattar skulle kosta drygt en miljon kronor (Andermyr, 2016). Av dessa anledningar kommer ett 

geotermisystem med två brunnar inte att analyseras vidare i denna rapport. 

4.5.3 Geotermisystem med en brunn 

I Swecos rapport analyserades tre olika geotermisystem med endast ett borrhål. De tre systemen var: 

 Uttag av grundvatten med bortledning till recipient 

 Uttag av grundvatten med återföring i samma brunn 

 Slutet system med energiuttag via kollektorslangar 
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Uttag av grundvatten med bortledning till recipient 

Under provpumpningarna runt 1978 fördes vattnet ut till Falsterbokanalen och tanken med den 

första tekniken är att även här låta kanalen fungera som recipient. Den energi som skulle kunna 

utnyttjas är densamma som nämnts innan, runt 14 GWh/år. För att tillgodose områdets behov krävs 

bara drygt en femtondel av denna energi. Nackdelen med att skala ner energiuttaget en faktor 15 är 

att kostnader för bland annat tillstånd, fjärrvärmeledningar och flera huvudkomponenter inte 

påverkas alls eller inte nämnvärt. Att ansöka om tillstånd för att släppa ut geotermiskt vatten i 

kanalen måste ske genom Mark- och Miljödomstolen och uppskattas kosta mellan 0,7 - 1,2 miljoner 

kronor, exklusive fältundersökningar, provtagningar med mera. Det höga gasinnehållet i vattnet 

kräver att ett system som avgasar vattnet innan värmeöverföringen sker. Dels för att höja 

effektiviteten men främst för att minska explosionsrisken som är hög med dessa gaser. 

(Regander, 2015) 

Investeringskostnaden för hela anläggningen inklusive fjärrvärmenät beräknas ligga mellan 12 - 

15 miljoner kronor (Regander, 2015). Utöver denna kostnad tillkommer provpumpning, 

tillståndsansökan och andra utredningskostnader. Drift- och underhållskostnaderna för ett system 

med två borrhål och maximal kapacitet uppskattas till 1,5 miljoner kronor (Regander, 2015). Med ett 

borrhål och lägre kapacitet lär kostnaden vara lägre men ändå ligga i samma storleksordning.  

Då det planerade området delvis ska byggas på andra sidan kanalen, kommer det att krävas att 

fjärrvärmeledningarna dras under kanalen i en kulvert. Kostnaden för detta är inte uppskattad, men 

det kommer att behövas tas med i kostnadsberäkningarna.  

Uttag av grundvatten med återföring i samma brunn 

Den andra systemvarianten går ut på att återföra vattnet ner i samma borrhål efter värmeöverföring. 

Tekniken används i grunda brunnar (50 - 200 meter) där vatten pumpas upp från den djupaste 

punkten och återförs högre upp i brunnen. Ett potentiellt effektuttag skulle kunna ligga runt 200 - 

400 kW för Höllviksnäs 1, vilket uppskattas skulle kunna tillgodose områdets behov. Då vattnet 

återförs till samma källa blir tillstånden inte lika svåra att få igenom men kostnaden ligger fortfarande 

i samma storleksordning. Det kommer dock att kräva avgasning för att få systemet säkert och 

effektivt.  

(Regander, 2015) 

Anläggningen är billigare än den förra tekniken, men det är fortfarande fjärrvärmenätet som står för 

den största kostnaden. Investeringskostnaden för denna teknik uppskattas vara minst 10 miljoner 

kronor (Regander, 2015). Drift och underhåll är lägre för detta system och uppskattas ligga i 

storleksordningen 50 - 200 tusen kronor per år (Orio et al., 2006).  

Slutet system med energiuttag via kollektorslangar 

Den tredje och sista tekniken som beskrivs i rapporten är ett slutet system med energiuttag via 

kollektorslangar. Det är en systemvariant som liknar traditionell bergvärme (dvs. icke geotermisk). I 

borrhålet kan en eller flera kollektorslangar installeras där ett köldmedium, oftast vanligt 

dricksvatten, leds ner till det geotermiska vattnet och värms upp.  

En anläggning vid Höllviksnäs 1 bedöms kunna ha en effekt upp till 100 kW (Regander, 2015). 

Produktionen är inte stor nog att täcka hela områdets behov, men det skulle kunna anpassas så 

systemet endast försörjer de närmsta bostäderna som ligger i området Tallskogen (se Figur 1). Då 
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uteblir den stora kostnaden att bygga ett fjärrvärmenät och investeringskostnaden för detta system 

kan bli så lågt som 0,5 - 1 miljon kronor. Kostnaderna för drift och underhåll lär också bli minimala, 

drygt 5 000 kronor per år (Svensk Fjärrvärme AB, 2007). Utöver detta tillkommer kostnaderna för att 

provborra och undersöka statusen på borrhålet. 
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4.6 Solenergi 

På Vellinge Kommuns hemsida finns en solpotentialkarta som visar hur mycket solinstrålning en 

takyta har (Vellinge Kommun, 2015c). Värdena är beräknade med hjälp av meteorologiska och 

geometriska data som var insamlade år 2014. Kartan simulerar solinstrålningen på årsbasis och har 

även inkluderat skuggeffekter från bland annat vegetation och byggnader.  

För att få en uppskattning på storleken av den årliga instrålningen per kvadratmeter, har en 

horisontell takyta på en byggnad nära Falsterbokanalen analyserats på kartan (se Figur 16). 

Instrålningen blev i detta fall 1 186 kWh/(m2·år) och med skuggeffekt 1 048 kWh/(m2·år). Det ska 

noteras att byggnaden ligger nära både andra hus och en skog, vilket gör att skuggeffekten är över 

10 %. Andra inte helt horisontella ytor har jämförts och resultaten hamnar kring 1 200 respektive 

1 050 - 1 090 kWh/(m2·år).  

 

Figur 16. En skärmbild från solpotentialkartan som visar det horisontella taket som analyserats samt instrålningen för 
denna yta (Vellinge Kommun, 2015c). 

På SMHIs hemsida finns en översiktlig karta över normal globalinstrålning över hela Sverige (SMHI, 

2014). Från denna grova karta syns det att Höllviken ligger på minst 1 025 kWh/m2. På samma sida 

finns även en karta över solskenstimmar och där ligger Höllviken mellan 1 700 – 1 800 timmar per år. 

Från års- och månadsstatistik, som finns nedladdningsbar från SMHIs hemsida (SMHI, 2015), finns 

data från olika stationer i Sverige. Från Falsterbostationen registrerades 1 934 solskenstimmar under 

år 2014, vilket är över det normala värdet. Sedan startåret 2002 har stationen uppmätt maximalt 

2 038 solskenstimmar (år 2005) och minimalt 1 690 (år 2010).  
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Då Sverige ligger långt norrut infaller solstrålningen i en vinkel mot horisontalplanet. Därför bör alltid 

solpaneler installeras uppvinklade för optimal effekt. Vilken vinkel som är optimal beror på var i 

landet panelerna ska sättas upp. För Malmöregionen är vinkeln 38°.  

Förutom vinkeln mot horisontalplanet beror den årliga solinstrålningen på vilken vinkel från söder 

den är placerad i. Förlusten är försumbar upp till 20 - 30° från söder, men står panelen i rakt västlig 

eller rakt ostlig riktning minskar produktionen med cirka 20 %. I Tabell 2 kan de båda 

vinkelberoendena studeras.  

Falsterbokanalen ligger i en 25° vinkel mot nord-sydlig riktning. Då bebyggelsen kommer att byggas 

längs kanalen är det högst sannolikt att husens riktning kommer att orientera sig efter kanalen. Om 

hustaken har resning kommer det lutande planen att ligga parallellt med eller vinkelrätt mot kanalen. 

Det vill säga att hustaken kommer att riktas 25° åt öster eller 65° åt väster från rakt sydlig riktning. 

Det ger att instrålning på dessa ytor blir 98 % respektive 90 % av den optimala instrålningen.  

Tabell 2. Vinkelberoendet av årlig solinstrålning i förhållande det de mest optimala värdena. Tabellen avser områden 
kring Malmö och Vellinge. (SolensEnergi, 2016) 

 

Omgivningens reflektionsförmåga, albedo, kommer att ge ett mindre bidrag till instrålningen på en 

solpanel. Olika typer av ytor har olika albedo, vilket kan studeras i Tabell 3. 
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Tabell 3. Albedo för olika ytor (The German Energy Society, 2008) 

Yta  Albedo Yta Albedo 

Gräs  0,25 Asfalt 0,15 

Jord  0,17 Skog 0,05 - 0,18 

Grus  0,18 Vatten (stilla) 0,12 - 0,22 

Betong (ren)  0,30 Ny snö 0,80 - 0,90 

Cement (ren)  0,55 Gammal snö 0,45 - 0,70 

 

Stora areor omkring de tre planerade områdena är vatten, framför allt för området Piren som nästan 

enbart kommer att ha vatten som omgivande yta. Området Tallskogen ligger norr om kanalen vilket 

gör att stor del av den reflekterande ytan är vatten. Resten är gräs och skog på andra sidan kanalen. 

Området Hamnen har vatten till väster, vilket inte kommer att påverka märkbart. Resten antas vara 

blandad terräng med gräs, asfalt och betong. 

Albedot för vattnet i Tabell 3 är för stillastående vatten. Vatten i rörelse har högre albedo, då ljuset 

sprids i andra vinklar än horisontalplanet och kan vara så högt som 0,50 vid en solhöjd på 60°. Så högt 

står inte solen i Skåne men albedot kommer ändå att öka märkvärt.  

Trots att det är flera olika typer av ytor kring områdena så ligger det totala värdet för samtliga vara 

rätt lika. Albedot uppskattades ligga runt 0,30 i snitt för områdena och är det värde som kommer att 

användas i resten av beräkningarna. 
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5 Beräkningar 
I detta kapitel förklaras hur alla beräkningar och antaganden har gjorts för de lämpliga teknikerna. 

För att kunna jämföra lönsamheten mellan teknikerna samt mot köpt energi, har ett el- eller 

energipris räknats ut för varje energikälla. Priserna är uträknade genom att slå ut alla kostnader över 

förväntad livslängd, eller upp till 25 år.  

Då Falsterbokanalprojektet ligger långt fram i tiden så beslutades det i samråd med handledaren från 

kommunen att ekonomiska stöd och bidrag skulle uteslutas i beräkningarna. Detta eftersom att 

många av dagens bidrag för energi- och klimatinvesteringar inte är definierade så många år framåt. 

Därför kommer endast investerings- och driftkostnader att tas med i energipriset. 

För bostäder med en elanvändning runt 2 000 kWh/år låg det totala elpriset på 1,94 kr/kWh för år 

2015 (SCB, 2016). Detta jämförpris kommer att användas både för el- och energianvändningen, då 

hushållen utan existerande fjärrvärmenät troligtvis skulle bli eluppvärmda.  

5.1 Vindkraft 

Det finns få horisontalaxlade vindkraftverk som är under 20 meters höjd och har optimal 

rotordiameter. Som nämnts tidigare är de flesta max 3 meter i rotordiameter då detta är gränsen för 

klassificeringen miniverk. Därför kommer dessa beräkningar att utgå från vindkraftverket WindEn 45. 

Den lägsta totalhöjd som fanns tillgänglig för detta verk ligger på 26 meter. Tornet i sig är 18 meter 

och efter kontakt med personal på företaget förklarades att det skulle vara möjligt att korta ned 

tornet så att totalhöjden blir 20 meter(Bjerknäs, 2016). Effekten hos verket kommer då att minska på 

grund av att vinden är mer turbulent närmare marknivån. Medelvinden var dock uppmätt på 10 

meters höjd, vilket verkets nacell nu ligger nära. Dessutom tillhör öppet vatten den terräng som 

skapar minst turbulens. Inga justeringar på verkets effekt kommer därför att genomföras på grund av 

höjdsänkningen av tornet.  

Horisontella verk bör ha mellan sex till tio rotordiametrar i avstånd för att inte påverkas för mycket 

av verket framför. För detta verk blir det mellan 87 - 146 meter. Det ger att den östra pirarmen, på 

400 meter, kan ha upp till fyra eller fem verk placerade. Den västra pirarmen, på 200 meter, kan ha 

två eller tre verk. Avståndet mellan pirarmarna (70 meter) måste tas med i beräkningarna så att inte 

de yttersta verken står för nära varandra. Detta gör att med det största avståndet mellan verken kan 

endast fem verk placeras totalt, se uppställning A i Figur 17. Med det minsta avståndet kan åtta verk 

placeras, se uppställning B i Figur 17.  

Då den dominerande vindriktningen ligger mellan väst och sydväst kommer de verk som står längst 

ut på pirarmarna att stå i en rad som är mer eller mindre parallell med denna riktning. De verk som 

kommer att stå bakom ett annat i vindriktningen kommer då att få minskad effekt. Ju närmare 

verken står varandra, desto större är effektförlusten. Antag att effekten minskar med 25 % för fyra av 

de fem verk som står i linje i uppställning B. Med en årsproduktion för ett ensamstående verk på 

100 MWh blir det för dessa åtta verk 700 MWh. Detta är klart överdimensionerat för elbehovet för 

området. 
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Figur 17. Exempel på uppställning av horisontalaxlade vindkraftverk på pirarmarna. Bild A visar fem verk (blå markering) 
med 146 meters mellanrum. Bild B visar åtta verk med 87 meters mellanrum. De röda markeringarna visar olämpliga 

områden på pirarmarna.  

Med fem verk enligt uppställning A så kommer endast tre verk att stå i linje med den dominerande 

vindriktningen. Avståndet på tio rotordiametrar kommer att bibehålla cirka 90 % av effekten för två 

av de tre verken. Årsproduktionen för denna uppställning blir då 480 MWh, vilket ligger nära 

områdets årliga elbehov. 

För vertikalaxlade vindkraftverk kommer beräkningarna att utgå från verken från Trelleborgs hamn, 

med en justering på effekten som kommer att motsvara den nya modellen som ligger på 35 kW. 

Dessa verk är 19 meter höga, de vertikala vingarna är 8 meter långa och rotordiametern är 8 meter. 

Årsproduktionen är cirka 70 MWh vid en medelvind på 6 m/s. Som nämnts i teoridelen kan dessa 

verk fördelaktigt placeras nära varandra, ner till fyra rotordiametrar, om de är vartannat 

motroterande. Avståndet mellan verka kan då vara cirka 32 meter. Med det avståndet kan upp till 13 

verk placeras på den östra pirarmen och sju verk på den västra. Det resulterar i totalt 20 verk, vilket 

är överdimensionerat för behovet. Om merproduktionen är 5 %, så blir årsproduktionen per verk 

73,5 MWh. Med sju verk blir den totala årsproduktionen 514,5 MWh, vilket motsvarar områdets 

årliga behov av el. 

Dessa sju verk kan placeras på en och samma pirarm (se Figur 18), som då minskar dragningen av 

elledning. Förslagsvis väljs den östra pirarmen då den delen är längst ifrån bebyggelse samt att där 

kan verken stå i en helt rak linje, vilket är fördelaktigt både effektmässigt och ur en estetisk synpunkt. 
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Figur 18. Exempel på uppställning av vertikalaxlade vindkraftverk på pirarmarna. Bilden visar 7 verk med 32 meters 
mellanrum. De röda markeringarna visar olämpliga områden på pirarmarna. 

 

5.1.1 Ekonomi 

Först kommer kostnaderna för dragningen av ledning att beräknas, då det berör båda typerna av 

vindkraft. I en rapport om elnätsanslutning för vindkraft så framgick det att en vindkraftspark med 

fem till sju mindre verk kräver en elkabel med tvärsnittsarean 95 mm2 (Energimyndigheten 2007). 

Materialkostnader samt dragning av en kabel av denna typ skulle i dagens penningvärde ligga på 

cirka 293 000 kr/km. Anta att dessa ledningar kommer att dras från det befintliga elnätet (närmaste 

bebyggelse) ändå ut till spetsen av respektive pirarm. Sträckorna blir då 900 meter för den östra 

pirarmen och 650 meter för den västra. Respektive kostnader blir då ungefär 264 000 kr och 

191 000 kr.  

Priset för vindkraftverket WindEn 45 ligger mellan 1,1 och 1,3 miljoner kronor per verk. Antag att 

placering av vindkraftverk på pirarmar tillhör den dyrare kategorin. Den årliga underhållskostnaden 

ligger på cirka 5 000 kronor per verk. Sett över 20-års tid blir den totala kostnaden för fem verk, 

underhåll och 1 550 meter elledning 6,97 miljoner kronor. Den producerade energin över 20 år blir 

9,6 GWh. Om verken antas ha en livslängd på 25 år blir kostnaden 7,54 miljoner kronor och den 

totala producerade energin 12,0 GWh. 

Priset för det vertikalaxlade vindkraftverket ligger mellan 1,3 och 1,5 miljoner kronor. Där inkluderas 

vingar, torn, komplett utrustning och elsystem samt installationskostnader. Återigen antas 

installationen tillhöra den dyrare kategorin. Den årliga underhållskostnaden är lägre och ligger kring 

3 000 kronor per verk. Med sju stycken verk, underhåll och 900 meter elledning blir den totala 

kostnaden cirka 11,2 miljoner kronor. Den producerade energin över 20 år blir 10,3 GWh. Med en 

livslängd på 25 år blir kostnaden 11,3 miljoner kronor och den totala producerade energin 12,9 GWh.   
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5.2 Geotermi 

Då det fanns många stora osäkerheter i kostnader och tillgänglighet för borrhålet Höllviksnäs 1 

kommer inga specifika produkter att analyseras. I dessa beräkningar kommer det endast att ske en 

uppskattning på vilken storleksordning de olika tekniklösningarna har och om de är lönsamma att 

studera närmare. 

5.2.1 Uttag av grundvatten med bortledning till recipient 

För ett borrhål fanns det en hög energipotential, upp till 14 GWh/år. Antag att anläggningen skalas så 

att hela områdets behov täcks, det vill säga en produktion på minst 921 MWh/år. 

Investeringskostnaden för anläggningen med fjärrvärmenät beräknades ligga mellan 12 – 15 miljoner 

kronor. Ansökan om tillstånd beräknades kosta 0,7 - 1,2 miljoner kronor. Provborrning och inspektion 

av hålet uppskattades kosta cirka 1 miljon kronor. Drift och underhåll kommer att vara mindre än 1,5 

miljoner kronor (gäller för två borrhål). Antag att denna kostnadspost ligger på 0,5 - 1 miljoner 

kronor. Sett över 25 år kommer den totala kostnaden att ligga mellan 26 - 42 miljoner kronor. 

Intervallet har tagits fram genom att beräkna de lägsta kostnaderna respektive de högsta 

kostnaderna för samtliga delkostnader som nämnts.  

5.2.2 Uttag av grundvatten med återföring i samma brunn 

För detta system uppskattades effekten ligga på 200 - 400 kW. Med en årsmedeleffekt på cirka 60 % 

blir årsproduktionen mellan 1-2 GWh/år (Gustavsson och Andersson, 1979). Även med lägre 

medeleffekt bör anläggningen täcka behovet på 921 MWh/år.  

Investeringskostnaden för anläggningen med fjärrvärmenät beräknades ligga kring 10 miljoner 

kronor. Ansökan om tillstånd beräknades kosta 0,7 - 1,2 miljoner kronor. Provborrning och inspektion 

av hålet uppskattades kosta cirka 1 miljon kronor. Drift och underhåll uppskattades ligga mellan 50 - 

200 tusen kronor per år. Sett över 25 år kommer den totala kostnaden att ligga mellan 13 - 17 

miljoner kronor. 

5.2.3 Slutet system med energiuttag via kollektorslangar 

Detta system skulle effektuttaget bli upp till 100 kW. För de 50 lägenheterna i området Tallskogen är 

energibehovet 184 MWh/år. För en så här liten anläggning med direktverkande värme beräknas 

årsmedeleffekten ligga på mellan 25 - 30 % (World Energy Council, 2013). Trots denna låga 

verkningsgrad beräknas energiproduktionen att ligga mellan 219 - 263 MWh/år, vilket bör tillgodose 

områdets behov.  

Investeringskostnaden för anläggningen beräknades ligga mellan 0,5 - 1 miljoner kronor. Inga 

tillstånd krävs för denna teknik. Provborrning och inspektion av hålet uppskattades kosta cirka 1 

miljon kronor. Drift och underhåll uppskattades ligga mellan 5 000 kronor per år. Sett över 25 år 

kommer den totala kostnaden att ligga mellan 1,63 – 2,13 miljoner kronor. 
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5.3 Solenergi 

Här beräknas effektiviteten och lönsamheten för solceller och solfångare utifrån områdets 

förutsättningar. 

5.3.1 Solinstrålning 

Från Vellinges solkarta med data från år 2014 beräknades solinstrålningen på en horisontell yta vara 

cirka 1 200 kWh/(m2·år). Detta år uppmättes 1 934 solskenstimmar. Om de normala värdena är runt 

1 700 – 1 800 solskenstimmar, så motsvarar ett normalår kring 1 050 - 1 120 kWh/(m2·år). Då 

majoriteten av bostäderna kommer att byggas längs kanalens norra sida och få hus kommer att stå 

framför varandra (sett från söder), kommer skuggeffekten att vara relativt liten. Därmed uppskattas 

effekten till cirka 5 % vilket leder till att ett normalår bör ha en solinstrålning kring 1 

030 kWh/(m2·år). Detta gäller som sagt för en horisontell yta. Med en optimal vinkel på 38° så blir 

instrålningen 1 184 kWh/(m2·år) via beräkningar av värdena hämtade från Tabell 2.  

Sedan tillkommer även ett litet bidrag via reflektans från omgivningen. Instrålningen från marken, Gg, 

ges av: 

𝐺𝑔 = 𝐺ℎ ∗ 𝜌𝑔

(1 − cos 𝛽)

2
 

där: 

Gh = total instrålning för en horisontell yta,  

ρg = omgivningens reflektansfaktor eller albedo 

β = vinkeln på panelen. 

Med albedot 0,3 (som uppskattades i kapitel 4.6) blir instrålningen 32,8 kWh/(m2·år). Det ger att den 

totala instrålningen på en söderriktad panel med 38° vinkel blir 1 217 kWh/(m2·år).  

Med antagandet att husen kommer att stå parallellt eller vinkelrätt med kanalen så kommer taken 

att riktas antingen 65° västerut eller 25° österut. Från Tabell 2 fås det att instrålningen blir 90 % och 

98 % av optimal riktning. Det motsvarar 1 095 och 1 193 kWh/(m2·år) för 65° väst och 25° öst 

respektive.  

5.3.2 Takytor 

Då inga paneler kommer att placeras på marken eller fasaderna är det endast hustakens ytor som 

begränsar mängden solpaneler. Varje lägenhet har en BTA på 84 m2 och husen beräknas ha i snitt 3 

våningar (Ericsson, 2015). Med 250 lägenheter blir då den totala horisontella takytan 7 000 m2. Om 

taken har en lutning så är det bara den ena taksluttningen som lämpar sig för solpaneler. Antag att 

taken anpassas till optimal vinkel (38°) och att takytan är lika stor på båda sidorna. Lämplig takyta blir 

då: 

7000 𝑚2

2
∗

1

cos(38°)
= 𝟒𝟒𝟒𝟐 𝒎𝟐 

Om taken är horisontella så måste panelerna ha ett visst avstånd mellan raderna då de annars 

skuggar varandra vid låg solhöjd. Detta sänker effektiviteten för framför allt solceller, men även 

solvärmepaneler. Det går inte att helt få bort all skuggning då det kräver stora avstånd för att 
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panelerna inte skuggar varandra vid soluppgång och solnedgång, då solhöjden är i princip noll. För att 

minimera skuggning under året brukar solhöjden vid vintersolståndet användas som ett riktmärke. 

För Vellinge är denna solhöjd 11,2°. I Figur 19 kan en skiss över uppställningen studeras.  

 

Figur 19. En skiss över hur radavstånd mellan solpaneler beräknas. L är panelens längd, a dess upptagna takyta, h dess 
höjd och β dess vinkel. Den lägsta solhöjden betecknas med γ och radavståndet är d.  

Det som söks är förhållandet mellan d och a. Med β = 38° och γ = 11,2° fås då: 

tan 𝛾 =
ℎ

𝑑

tan 𝛽 =
ℎ

𝑎

→
𝑑

𝑎
=

tan 𝛽

tan 𝛾
=

tan 38

tan 11,2
= 3,95 

Det vill säga att radavståndet ska vara fyra gånger så stort som den upptagna takytan av solpanelen, 

så cirka 20 % av den platta takytan kan täckas paneler, vilket är 1 400 m2. Men ytan på de vinklade 

panelerna är större och med en vinkel på 38° blir ytan 1 777 m2.  

5.3.3 Solceller 

Det finns många återförsäljare av solceller av alla typer. De produkter som används i följande 

beräkningar kommer från företaget Norden Solar (2016). De säljer både mono- och polykristallina 

solpaneler och detaljer för dessa syns i Tabell 4. Som tabellen visar är den polykristallina solcellen 

billigare men lite mindre effektiv. Valet beror därför på om det är den totala ytan eller priset som 

begränsar. Då området beräknades ha upp till 4400 m2 takyta anses det inte vara den begränsande 

faktorn vid lutande tak.  

Tabell 4. Egenskaper för Norden Solars två solcellstyper. (Norden Solar, 2016) 

Solcellstyp Maxeffekt [W] Yta [m2] Verkningsgrad Styckpris [kr] Pris [kr/W] 

Monokristallin 300 1,64 18,3 % 3895 12,98 

Polykristallin 250 1,62 15,37 % 2395 9,58 

 

För de polykristallina solcellerna hade företaget ett komplett solcellspaket i storleksordningar från 3 

kW till 100 kW. I dessa paket ingår solceller, växelriktare, monteringssystem, kablar och kontakter. 

Beräkningarna kommer att utgå från det största paketet på 100 kW som innehåller 400 
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solcellspaneler och kostar 1 124 990 kronor. Om priset slås ut på de 400 solpanelerna motsvarar det 

ett pris på 2 812 kronor per panel. 

Nästa steg är att räkna ut vilken yta som krävs för att täcka elbehovet med solcellens egenskaper. Tre 

scenarion kommer att beräknas: 

 Hustak med lutning 38° och riktning 25° öst 

 Hustak med lutning 38° och riktning 65° väst 

 Horisontella hustak 

Först beräknas scenariot med lutande tak riktade 25° österut. Dessa hade en instrålning på 

1 193 kWh/(m2·år). En panel med ytan 1,62 m2 och verkningsgraden 15,37 % kommer då att generera 

297 kWh/år. För att producera 503 MWh/år krävs då 1 694 solcellspaneler. Dessa tar upp en yta på 

2 744 m2 och priset blir 4,76 miljoner kronor.  

Solcellerna har en garanterad livslängd på minst 25 år, men då solceller åldras sjunker effektiviteten 

sakta och minskningen måste tas med i beräkningarna. Företaget garanterar 97 % effektivitet vid 

inköpet till 81,2 % efter 25 år. Däremellan avtar effektiviteten linjärt. Medelvärdet 89,2 % kan därför 

användas när elproduktionen över livstiden ska beräknas. Det resulterar i 11,22 GWh på 25 år.  

För det andra scenariot är taken riktade 65° väst och har då en instrålning på 1 095 kWh/(m2·år). En 

panel kommer då att generera 273 kWh/år. För producera 503 MWh/år krävs då 1 843 solpaneler. 

Dessa tar upp ytan 2 986 m2 och priset för dessa blir 5,18 miljoner kronor. Samma elproduktion över 

25 år gäller.  

Det tredje scenariot gäller horisontella tak. Här kan solcellerna riktas i princip i vilket väderstreck som 

önskas. Placeras panelerna i rakt söderläge fås optimal instrålning över året. Då husen antas ligga i 

vinkel mot söderläget kommer små ytor längst ut på varje rad att bli outnyttjade då solpanelerna inte 

bör hänga ut över takkanten. Dessa panelytor har uppskattats ligga runt 0,9 m2 per rad. Antalet rader 

har uppskattas ligga mellan 85 - 90 stycken, vilket motsvarar en ”förlorad” panelyta på cirka 80 m2. 

Den totala panelytan beräknades till 1 777 m2 och räknas avdraget för takkanterna med så blir det 

cirka 1 697 m2. På den ytan får det plats 1 048 paneler. Med en instrålning på 1 217 kWh/(m2·år) så 

kommer dessa paneler att generera 317 MWh/år. På 25 år beräknas elproduktionen bli 7,07 GWh 

med samma effektminskning som tidigare. De 1048 panelerna skulle därmed kosta 2,95 miljoner 

kronor. 

Då det tredje scenariot har en begränsad yta beräknas även fallet med de monokristallina solcellerna 

för en jämförelse. Dessa paneler var något större och det får då endast plats 1 035 stycken paneler 

på ytan. Samma instrålning gäller, men nu är verkningsgraden 18,3 %. Elproduktionen blir då 

378 kWh/(m2·år). Samma effektminskning gäller för de monokristallina cellerna och på 25 år blir då 

elproduktionen 8,41 GWh. 

Det existerade inget paket för monokristallina solceller. Om samma procentuella ökning gäller så 

motsvarar det ett solpanelpris på 4 573 kr om paketpriset slås ut på endast solpanelerna. Kostnaden 

för 1 035 paneler blir därmed 4,73 miljoner kronor.  
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5.3.4 Solfångare 

Den typ av solfångare som har valts att studeras är vakuumsolfångare. De har högre verkningsgrad 

än de plana och har en fördel att de är mindre riktningsberoende. Då vakuumrören sitter med ett 

visst mellanrum så belyses hela absorbatorn under en längre tid innan solen står i en sådan vinkel att 

rören börjar skugga varandra. Följande beräkningar har utgått ifrån värden från solfångaren 

Aquasol Zenit med 24 vakuumrör (Aquasol, 2016). Solfångaren har en bruttoarea på 4,08 m2 och en 

absorbtionsarea på 2,24 m2. Verkningsgraden ligger runt 70 % vid en framledningstemperatur på 

50 °C. Priset för solfångaren (inklusive 6 stycken reserv-rör) ligger på 10 800 kronor. 

Den övriga utrustningen som krävs är en ackumulatortank, rör och ett drivsystem. En tank med 

volymen en kubikmeter kostar 22 750 kronor och den övriga utrustningen beräknas ligga runt 6 500 

kronor (Aquasol, 2016). 

Energianvändningen består främst av två delar, tappvarmvatten och uppvärmning. 

Vattenanvändningen är i princip konstant över ett år medan uppvärmningen är störst på vintern och 

är i princip noll mitt på sommaren. Sedan finns även variation ner i timskala där tappvarmvatten står 

för de största svängningarna i energianvändningen. Ackumulatortanken kan lagra varmvatten och 

jämnar på så sätt ut dessa kortare variationer. För att få med alla dessa parametrar har 

simuleringsprogrammet System Advisor Model används för dessa beräkningar (NREL, 2014). 

Programmet simulerar ett solvärmesystem med solfångare, ackumulatortank, rör och andra 

komponenter.  

Programmet är designat för en mindre skala än vad hela området ligger på. Att räkna på endast en 

lägenhet ger en dålig bild då det finns fördelar när flera hushåll delar på samma värmekälla. För 

beräkningarna har det antagits att det finns 10 lägenheter per hus. En mall för energianvändningen 

per timme har används men skalats om för att stämma med den årliga energianvändningen för de 10 

hushållen som ligger på cirka 37 MWh/år. Fördelningen av denna energianvändning kan ses i Figur 

20. 

Precis som i solcellsberäkningarna kommer nu tre scenarier att beräknas. Dock kommer lutningen på 

solfångarna att vara variabel då andra vinklar kan vara optimala för få en jämnare årsproduktion. De 

tre scenarierna blir därmed tre olika riktningar: 

 Hustak riktning 25° öst  

 Hustak riktning 65° väst 

 Horisontella hustak 

Vid simuleringen testades två olika mål. Det första var att få minimal överproduktion under 

sommarmånaderna. Det andra målet var att få så stor produktion som det går utan att energipriset 

(kr/kWh över 25 år) stiger vid en extra panel. De parametrar som varierades för att hitta det optimala 

systemet var: lutningsvinkel, antal solfångarpaneler och ackumulatortankens volym. Väderdatan som 

användes i programmet gällde för området kring Köpenhamn.  

Solfångare åldras inte på samma sätt som solceller gör och behåller mer eller mindre samma effekt 

om inga rör spricker eller felar. Ifall detta skulle hända går det att byta ut enstaka rör. Därför kommer 

inte någon effektminskning att tas med i beräkningarna. 
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Figur 20. Fördelningen av energianvändningen som användes i simuleringsprogrammet. Totalt blir det 37 MWh per år. 

 

Efter simuleringarna visade det sig att de två målen uppfylldes samtidigt när fem paneler valdes och 

detta gällde för alla tre scenarier. Den enda parametern som skiljde sig var lutningsvinkeln som var 

en grad högre för riktning 65° väst. Den optimala volymen på ackumulatortanken visade sig vara 

konstant 1,0 m3 för alla simuleringar, oavsett antal paneler eller riktning.  

5 stycken solfångare tar upp en area på 20,4 m2 vilket en liten del av den totala takytan på huset som 

ligger på cirka 178 m2. Inte heller utgör arean något problem för de horisontella takytorna då 5 

solfångare utan svårighet kan stå i en enda rad som då skulle bli cirka 10 meter lång.  

Kostnaden för solfångare, drivsystem och ackumulatortank blir 83 250 kronor. För hela området med 

25 stycken hus med 10 lägenheter vardera, blir kostnaden cirka 2,08 miljoner kronor.  
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6 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet från alla beräkningarna av de olika energikällorna. 

6.1 Vindkraft 

I Tabell 5 syns resultaten från beräkningarna för de två olika vindkraftsteknikerna. Då livslängden på 

de båda verken var åtminstone 20 år beräknades även fallet för om de skulle vara i drift i 25 år utan 

större reparationer. 

Tabell 5. Resultaten för de två vindkraftsteknikerna. 

Vindkrafts-

typ 

Livslängd 

[år] 
Kostnad [mkr] 

Årsproduktion 

[MWh] 

Produktion över 

livslängd [GWh] 
Elpris [kr/kWh] 

Horisontal-

axlade 

20 6,97 480 9,6 0,73 

25 7,54 480 12,0 0,63 

Vertikal-

axlade 

20 11,2 514,5 10,3 1,06 

25 11,3 514,5 12,9 0,88 

 

6.2 Geotermi 

I Tabell 6 syns resultaten från beräkningarna av de tre tekniklösningarna för geotermi. Observera att 

överskottsenergin inte kan tas tillvara och därför är årsproduktionen maximalt årsbehovet för det 

försörjda området. 

Tabell 6. Resultaten för de tre geotermiteknikerna. 

Teknik 
Kostnad 

[mkr] 

Årsproduktion 

[MWh] 

25 års produktion 

[GWh] 

Energipris 

[kr/kWh] 

Bortledning till 

recipient 
26 - 42 921 23,0 1,13 - 1,82 

Återföring i 

samma brunn 
13 - 17 921 23,0 0,56 - 0,74 

Kollektorslangar 1,63 - 2,13 184 4,6 0,35 - 0,46 
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6.3 Solenergi 

I Tabell 7 syns resultaten från beräkningarna för solceller.  

Tabell 7. Resultaten för solceller. 

Solcellstyp Riktning 
Kostnad 

[mkr] 

Takyta 

[m2] 

Årsproduktion 

[MWh] 

25 års 

produktion 

[GWh] 

Elpris 

[kr/kWh] 

Polykristallina 

25° öst 4,76  2 744  503 11,22 0,42 

65° väst 5,18 2 986 503 11,22 0,46 

Rakt söderut 2,95 1697 317 7,07 0,41 

Monokristallina Rakt söderut 4,73 1697 378 8,41 0,56 

 

I Tabell 8 syns de optimala värdena för simuleringen med solfångare. De fullständiga tabellerna finns 

i Bilaga 1. 

Tabell 8. Resultaten för solfångare. 

Riktning Lutning Kostnad 

[mkr] 

Årsproduktion 

[MWh/år] 

Produktion 

över 25 år 

[GWh] 

Andel av 

årsbehovet 

Energipris 

[kr/kWh] 

25° öst 53° 2,08 191 4,78 20,7 % 0,44 

65° väst 54° 2,08 153 3,82 16,6 % 0,54 

Rakt 

söderläge 
53° 2,08 198 4,94 21,5 % 0,42 

 

I Figur 21 visas energiproduktionen över ett år för 5 solfångare i rakt söderläge. I Figur 22 visas 

samma produktion fast jämfört med behov för 10 lägenheter över ett år. Energibehovets fördelning 

över året är beräknade simuleringsprogrammet ut via en standardmall. Energiproduktionen ser 

ungefär likadant ut för de tre scenariona och de figurerna finns i Bilaga 1. 
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Figur 21. Energiproduktionen för 5 solfångare i rakt söderläge. 

 

Figur 22. Energiproduktionen för 5 solfångare i rakt söderläge (blått) och 10 lägenheters energibehov (grått).  
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7 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras tekniklösningarna och flera gjorda antaganden förklaras mer ingående. Här 

presenteras även egna tankar och värderingar.  

7.1 Vindkraft 

I vindkraftsdelen har flera förenklingar och antaganden gjorts för att beräkningarna ska vara mer 

hanterliga. En av dessa var att sänka medelvinden då omgivningen runt Falsterbokanalens södra 

ände ser annorlunda ut än där mätstationen står. Det är svårt att avgöra hur mycket vindstyrkan och 

vindriktningen skiljer sig mellan platserna. Det är dock rimligt att anta att platsen ute på halvöns 

spets har starkare vindar än vad det är längs en kustkant nära halvöns fäste med fastlandet. Området 

med Ljunghusen sticker ut en bit i havet och den landmassan lär dämpa vindarna som kommer i den 

dominerande vindriktningen. Därför har det antagits att energin i medelvinden minskas med hela 

25 %. Om denna minskning är överdriven är det bara till fördel för en eventuell vindkraftsanläggning. 

Enklaste sättet att få en säkrare bild av vindläget på pirarmarna är att sätta upp en mätstation, 

alternativt göra tillfälliga mätningar och jämföra dessa med samtidiga mätningar från den 

existerande mätstationen. 

Vindkraftverket WindEn 45 var designat för att ha en total höjd på mer än 20 meter. Det var tekniskt 

möjligt att bygga tornet lägre, men att det då skulle få följden att energiproduktionen skulle minska 

då vinden avtar med höjden samt är mer turbulent nära marken. Då piren uppskattas vara upphöjd 

minst 2 – 3 meter från havsytan kompenserar det lite för tornets höjdminskning. Sedan nämndes att 

öppet vatten är bra för vindkraft då det är mindre turbulens över de ytorna. Dessutom var 

energikurvan för årsproduktionen endast beroende på medelvinden och inte hur högt tornet 

byggdes. Med dessa argument togs ingen effektminskning med i beräkningarna, men väljs denna 

teknik så bör det undersökas mer om hur stor förväntad årsproduktion ett verk kan ha. 

För horisontalaxlade vindkraftverk behövdes ett visst avstånd mellan verken (se Figur 17), vilket 

gjorde att i princip hela de lämpliga sträckorna av pirarmarna behövde utnyttjas. Detta kan ställa till 

problem ifall skyddsavstånden skulle öka. Troligtvis är de nuvarande skyddsavstånden baserade 

främst på större vindkraftverk, men det kan inte antas att det är lägre för mindre verk.  

Om verken står med minst möjliga avstånd mellan varandra fås den största energiförlusten för verk 

stående bakom ett annat (sett ifrån vindriktningen). Trots att energiproduktionen var mer än 

behovet så är detta inte ett ekonomiskt lönsamt sätt att placera verk på. För varje verk som plockas 

bort, kan avståndet mellan verken ökas. Det optimala fallet, med mest energiproduktion per verk och 

totalt, var med fem verk. Men även med fem verk kommer det att förekomma dämpning för de 

bakomliggande verken. I beräkningarna gjordes antagandet att två verk alltid ligger i ”vindskugga” 

och får en effekt på endast 90 %. Detta antagande är baserat på den dominerade vindriktningen och 

det blir då två verk som står i ”vindskugga”. Studeras alla vindriktningar är det mest förekommande 

att två verk som skuggas men i vissa fall endast ett. Det kanske skulle gå att motivera tre skuggade 

verk i vissa riktningar, men då är det tredje verket så långt ifrån det framförvarande att vindstyrkan 

lär ha återhämtat sig. Dessutom ligger de starkare vindarna i den dominerande vindriktningen och 

därmed den största delen av energin. Därför borde inte denna approximation vara överdriven. Det 

kan till och med vara så att fallen med endast ett skuggat verk är så effektiva att den egentliga 

årsproduktionen är högre än det approximerade värdet.  
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För de vertikalaxlade vindkraftverken är den förväntade årsproduktionen lite mer tillförlitlig än för 

WindEn 45. Det är delvis för att det finns existerande verk som står i Trelleborg som har en liknande 

vindprofil samt är placerade nära kusten. Det beror även på att verken är byggda i den höjd som 

skulle studeras. Därför krävdes inga uppskattade justeringar på något sätt.  

En viktig faktor som alltid måste tas hänsyn till är att vindkraft har en varierande elproduktion. Vindar 

och dess styrka varierar ständigt och det är omöjligt att säga exakt när och hur mycket el kommer 

produceras. Därför kommer det allt blir ett överskott eller underskott på el. Anpassas vindkraften så 

att de täcker årsbehovet kommer dessa över- och underskott att vara i princip lika stora.  

Den föreslagna placeringen av de vertikalaxlade verken är att föredra jämfört med de 

horisontalaxlade. De står så långt ut från kusten och bebyggelsen som det går och har goda 

marginaler till skyddsavstånden. Dessutom är nog skyddsavstånden baserade på horisontalaxlade 

vindkraftverk, då denna teknik dominerade marknaden nästan helt när dessa skyddsavstånd sattes. 

Avstånden grundar sig bland annat på ljudnivåer och andra störande fenomen från aktiva 

vindkraftverk. Då de vertikala verken har ett lågt varvtal och jämn hastighet över hela rotorbladet, 

ger det både lägre bullernivå och mindre problem med skuggor och reflexer. Skyddsavstånd baserade 

på vertikala verk borde då rimligtvis vara mindre än de som gäller idag.  

Ur ett ekonomiskt perspektiv är de horisontella vindkraftverken att föredra då de hade en lägre 

investeringskostnad. Det uträknade elpriset var lägre för de horisontella än de vertikala verken i både 

20års- och 25årsfallet. Det är viktigt att notera att dessa priser gäller ifall dessa olika tekniker skulle 

tillämpas i dagsläget. Tekniken för vertikalaxlade vindkraftverk är fortfarande rätt ny och har inte i 

stor skala kommit in på marknaden. Om tekniken skulle bli mer etablerad tills då det blivit aktuellt att 

bygga energisystemet kring Falsterbokanalen så är det mycket möjligt att lönsamheten är större för 

vertikala verk.  

En av de viktigaste faktorerna att betänka när tillståndet för vindkraft söks, är hur starkt motstånd 

från allmänheten byggnationen kommer att få. Även om folk är för förnybar energi och vindkraft så 

är det inte lika många som vill ha vindkraftverken nära anslutning till där man lever. Återigen är 

placering av de vertikala verken att föredra, då de ska stå längst ut på piren, så långt som möjligt 

ifrån bostäderna. Rotationen i horisontalplanet brukar anses mindre störande för ögat än en vertikal 

roterande ”disk” där hastigheten är hög längst ut på disken. Detta kan möjligtvis underlätta i 

tillståndsprocessen.  

En annan viktig faktor är hur stor påverkan hos djur vindkraftverken har. Som nämnts i teoridelen är 

antalet förolyckade fåglar per verk inte högt alls. Dock finns det fågelreservat i närheten kan det 

behövas undersökningar ifall det utgör någon risk för någon hotad art eller fåglar i allmänhet. Även 

fladdermöss och deras flygrutter bör undersökas. Återigen är det den jämna och horisontella 

rotationen hos de vertikalaxlade verken som är att föredra. Dessa rörelser är lättare för de flygande 

djuren att upptäcka. 

7.2 Vattenkraft 

Då i princip allt vatten förutom Falsterbokanalen tillhörde olika marina reservat uteslöts tekniken 

vågkraft i tidigt stadie i detta arbete. Kanalkraft ansågs av kommunen vara en energikälla som var 
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värd att studera. Ett mindre projektarbete om kanalkraft i just Falsterbokanalen hade genomförts 

och där lyftes turbiner från Hydrovolt fram som en potentiell tekniklösning.  

Dessa turbiner studerades och det framgick tydligt att de var som mest lönsamma i starkare 

strömmar. Därför lades fokus på att få fram information om hur flödet i kanalen såg ut. Efter kontakt 

med bland annat marinbiologer, båt- och dykklubbar samt Sjöfartsverket fanns inga kunskaper om 

strömmarna i kanalen. Till slut gjordes ett besök vid kanalen för att observera slussen och kanalen. 

Då gjordes även ett besök på slusskontoret där en kunnig personal kunde informera att slussportarna 

genomgick en reparation och att de efter det skulle hållas stängda förutom när båtar ska passera. 

Detta görs för att förhindra den erosion som är ett problem i kanalen. 

Så den mest avgörande faktorn varför vattenkraft slutade studeras var för att flödet skulle bli 

obefintligt då slussportarna ska hållas stängda. Även om de hade varit öppna hade erosionen och det 

grunda djupet skapat svårigheter för att kunna placera turbiner i kanalen. Kanalkraft kan härmed 

anses vara olämplig i dagens situation. 

7.3 Geotermi  

I början av detta arbete fanns ytterst lite kunskap om borrhålet Höllviksnäs 1 tillgänglig. Efter en del 

sökande hittades en preliminär delrapport för uppborrningen av hålet på 1978 och senare i arbetet 

lyckades även slutrapporten hittas. Den rapporten var en av de viktigaste källorna i geotermidelen. 

Det ska dock observeras att resultaten är för 40 år gamla mätningar och utgör därför en osäkerhet i 

tillförlitlighet.  

För att utnyttja den geotermiska energin fullt ut hade ett system med två borrhål varit optimalt. 

Detta hade dock krävt borrning av ytterligare ett borrhål och då området inte har något existerande 

fjärrvärmenät hade denna lösning blivit mycket olönsam då kostnaderna hade blivit höga och den 

producerade energin hade inte blivit fullt utnyttjad.  

Oavsett vilken tekniklösning som väljs, krävs provpumpningar och inspektioner av borrhålet som 

legat orört i åratal. Hålets status är en av de största osäkerheterna och är detta alltför raserat så finns 

det risk att hålet ej kan användas. Om hålet skulle vara i gott skick kan det finnas potential för att det 

används med någon av de studerade teknikerna.  

Tekniklösningen där grundvattnet förs bort till recipient hade potential att täcka behovet men hade 

även den högsta kostnaden. Det beror främst på att systemet mer är anpassat för att täcka mycket 

större behov, vilket då hade gjort investeringen mer lönsam. Det beräknade energipriset ligger på 

maximalt 1,82 kr/kWh, vilket nästan är lika stort som jämförpriset som används. Även om de 

minimala kostnaderna används så blir investeringskostnaden för denna teknik väldigt hög. 

Tekniklösningen där vatten återförs till samma brunn hade många faktorer gemensamma med 

föregående teknik. Båda kräver att ett lokalt fjärrvärmenät installeras och att tillståndsprocesser med 

utredningar genomförs innan anläggningarna kan byggas. Fjärrvärmenätet utgör en stor 

kostnadspost och därför blir investeringskostnaden i detta fall hög. Drift- och underhållskostnaderna 

för denna teknik var däremot lägre och totalkostnaden på 25 år beräknades därför bli drygt hälften 

så stor som föregående teknik.  

Den sista studerade tekniklösningen var med kollektorslangar. Även om dessa placerades djupt ner i 

brunnen förväntades en effekt på maximalt 100 kW. Det beräknades att energin skulle kunna 
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försörja de bostäder som låg närmast borrhålet. Då skulle inget fjärrvärmenät behövas och inte heller 

några tillstånd då inget grundvatten pumpas upp. Investeringskostnaden för denna anläggning 

inklusive provpumpning av hålet, skulle bli runt 1,5 - 2 miljoner kronor.  

Endast geotermi har studerats i detta arbete, men förutsättningarna för jord- och bergvärme lär vara 

bra och kan rekommenderas att studeras som en tekniklösning.  

7.4 Solenergi 

Då Vellinge kommun hade en tillgänglig solpotentialkarta användes denna för att få mer exakta 

värden på solinstrålningen. Annars hade de ungefärliga värdena från SMHI använts, vilket efter 

beräkningarna visade sig ligga nära den uträknade instrålningen på en horisontell yta i området. 

Beräkningarna kring bidraget från omgivningens reflektans grundar sig på ett uppskattat värde. Detta 

är dock en acceptabel felkälla då bidraget endast utgör någon procent av den totala instrålningen.  

Vid lutande tak har det antagits att taken är fördelade på två lika stora taksluttningar. Har taken 

sluttningar åt fler håll blir det en kombination av de två scenariona med lutande tak. Endast halva 

ytan av den mest söderriktade takytan behövde täckas med solceller för uppnå den önskade 

årsproduktionen på 503 MWh.  

Om husen har horisontella tak kunde bara drygt 60 % av den önskade årsproduktionen uppnås. Detta 

beror på att solpanelerna bör ha ett visst avstånd mellan raderna för att minimera skuggningen. Det 

skulle gå att placera panelerna närmare varandra och få plats med ytterligare rader, men då kommer 

mer skuggning att ske, speciellt vid låg solhöjd. Vid hög sol kommer anläggningen att producera mer 

och det är möjligt att det är lönsamt i långa loppet att ha tätare placering. Det är dock svårt att säga 

säkert utan vidare beräkningar. Det bästa sättet att placera solpanelerna på är så att de interna 

slingorna ligger vågrätt. Det gör att endast de nedre slingorna skuggas istället för att delar av alla 

slingor skuggar och sänker effekten i hela panelen.  

Precis som vindkraft är solenergi varierande i produktionen. Förutom solens bana under dygnet så 

beror effektiviteten även på molnigheten. Sedan är solhöjden och antalet soltimmar per dygn 

beroende på årstid. Under sommaren sker en mycket högre produktion då solen står högt och är 

över horisonten fler timmar. Lägst produktion sker på vintern, då behovet är större. Bland annat 

används mer belysning då och de boende är lite mer inomhus än de är på sommaren. En lösning för 

att kunna lagra överskottet på el är att använda batterier. Detta medförs såklart en extra kostnad och 

en energiförlust i själva laddning- och urladdningsprocessen. Solcellssystem med batterier har inte 

studerats i denna rapport, då fokus inte låg på lagring av el.  

Beräkningarna utfördes på de polykristallina solcellerna då de var billigare men med lite lägre 

verkningsgrad. I fallet med horisontella tak gjordes en jämförelse med de monokristallina då den 

lämpliga takytan var begränsad. Energiproduktionen blev lite högre, men då priset var dyrare visade 

det sig att polykristallina var mer lönsamma, sett utifrån det beräknade elpriset. 

I beräkningarna användes en paketlösning där alla nödvändiga komponenter ingick. Det ska dock 

noteras att kostnaden för monteringen och panelernas stöd blir dyrare vid horisontella tak då de 

måste resas upp i rätt vinkel. Har taken däremot en lämplig lutning kan panelerna monteras direkt på 

taken och kräver då mindre monteringsmaterial. De kan även byggas in i taken vilket dels gör att 

material för taket besparas och att det estetiskt är mer tilltalande utan utstickande paneler.  
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Solceller tappar effektivitet vid för höga temperaturer. Därför är områdets vindar till fördel för 

solpanelerna då de ger en kylande effekt, speciellt på sommarhalvåret. För solfångare är däremot 

vindarna negativa då dessa vill undvika avkylning från omgivningen. Därför är vakuumrör bättre än 

plana solfångare då rören är mindre känsliga för omgivningens temperatur.  

Vinkeln på solfångarna togs fram genom att hitta den maximala energiproduktionen över ett år. Om 

vinkeln ökas så ökar produktionen för vinterhalvåret, då solen står lågt. Det skulle samtidigt leda till 

att produktionen skulle minska för sommarhalvåret. Detta öppnar då upp för att ytterligare 

solfångare kan läggas till utan att för mycket överproduktion på sommaren sker. Det kommer 

självklart att kosta mer och energipriset blir högre, men det kan vara acceptabelt om mer 

energibehov på vintern tillgodoses. 

Som kan ses i Figur 22 är inte den använda solvärmeenergin lika stor som behovet under 

sommarmånaderna. Detta är för att systemet inte kan täcka behovet alla dagar och alla timmar. 

Ibland kommer flera molniga dagar eller kalla nätter i följd under sommaren vilket gör att solvärmen 

inte är tillräcklig för att hålla upp temperaturen i ackumulatortanken. Även korta variationer kan 

medföra att tanken måste eluppvärmas. Det kan till exempel vara att hushållet tar flera eller långa 

varmduschar tätt inpå varandra. Sedan ska det också noteras att det är en mall för 

energianvändningen som har används och den riktiga användningen för de nära-nollenergihusen 

kommer att se annorlunda ut.  

En tekniklösning som inte studerats i detta arbete, men som kan vara värt att analysera är 

säsongslagring av värme. Det skulle kunna vara att ha en stor isolerad och nergrävd tank eller ett 

hålrum i berggrunden, som kan fyllas med varmvatten på sommaren när produktionen är stor och 

användas på vintern när behovet är högt. En annan teknik är att ha ett eller flera borrhål där vatten 

värmer upp berggrunden som då fungerar som ett värmelager.  

7.5 Allmänt 

I denna rapport har fokus legat på teknikerna och dess förutsättningar rent energimässigt. Inga 

elcertifikat, statliga stöd eller liknande skulle tas med i beräkningarna. Detta för att få en bild av 

endast teknikerna, samt att det skulle varit svårt att räkna med stöd då projektet ligger så långt fram i 

tiden. De flesta av dagens stöd och bidrag gäller inte så långt fram och det är svårt att gissa hur de 

kommer att utformas om fem år eller mer.  

En annan sak som kommer att förändras med tiden är energieffektiviteten och priserna för de olika 

tekniklösningarna. Vissa tekniker som solceller har kontinuerligt sjunkit i pris länge och det är rimligt 

att de sjunker även mer (dock kanske inte lika snabbt) till projektets start.  

För de värmeproducerande teknikerna geotermi och solfångare så gäller det att ta tillvara på 

producerad energi och undvika överskott. Detta eftersom området inte har något fjärrvärmenät som 

skulle kunna ta tillvara på överskottsenergin.  

För de resterande teknikerna produceras el och i de beräkningarna har det inte tagits någon hänsyn 

till överproduktion sett under året, endast totalt. Detta var en avgränsning som sattes då intresset i 

första hand var att se vilka förutsättningar området hade. Inte ifall energikällorna kunde täcka 

elbehovet sett i varje ögonblick. I dagsläget är priset för varje såld kWh el mycket lägre än för varje 

köpt. Det är alltså mer lönsamt att använda elen direkt och spara pengar än det är att sälja den. 
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Utöver det priset tillkommer ett elcertifikat producenten får för varje MWh. Dock är priset för dessa 

väldigt låga och bidraget blir marginellt i långa loppet.  

Det blir därför viktigt att få fram en profil för hur bostadsområdets behov (både el och värme) 

kommer att se ut när dimensioneringen av energikällorna ska göras. I denna rapport har endast 

bostädernas behov analyserats och det skulle kunna vara möjligt att butiker och restauranger som 

ska byggas i området kan ta till vara på överskottselen. Det skulle även vara möjligt att överskottsel 

värmer upp ackumulatortanken när solfångarnas produktion är otillräcklig, så att energin utnyttjas 

lokalt.   
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8 Slutsatser 
Av de elproducerande teknikerna är solceller den lösning som kunde producera önskad mängd el per 

år och hade lägst investeringskostnad. En nackdel är dock att effektiviteten sjunker med tiden. 

Förhoppningsvis kommer framtida solceller att vara effektivare och åldras långsammare. En stor 

fördel med solcellsanläggningar är att de kan installeras i den storlek som önskas. Det kan helt enkelt 

köpas så mycket paneler som budgeten klarar. Solceller är klart en rekommenderad tekniklösning, 

speciellt med områdets höga soltimmar. 

Vindkraft hade stor potential energimässigt. Det kunde producera samma storleksordning av energi 

per år men krävde lite högre investeringskostnad än solceller. Däremot håller verken mer eller 

mindre samma effekt under livstiden. Det som är mer problematiskt kan vara att få igenom tillstånd 

att bygga vindkraft så nära bostäder samt fågelreservat. De vertikala verken var dyrare, men kan 

förhoppningsvis bli billigare i framtiden. Dessa var även mer fördelaktiga gällande 

placeringsmöjligheter, ljudnivå och övriga störande fenomen. Vindkraft är en teknik som kan 

rekommenderas, framför allt vertikalaxlade vindkraftverk. 

Vattenkraft var ingen teknik som området hade förutsättningar för. Falsterbokanalen har för känslig 

botten för placering av turbiner och intresset för båttrafik väger högre. Flödet i kanalen var dessutom 

obefintligt då slussarna ska hållas stängda.  

Av de värmeproducerande teknikerna fanns det två geotermiska lösningar som kunde täcka hela 

behovet. Dessa var att antingen pumpa ut det utnyttjade grundvattnet i Falsterbokanalen eller att 

återföra det i samma borrhål. Båda krävde stora investeringar och byggandet av ett fjärrvärmenät för 

området. Tekniklösningen med kollektorslangar var både den mest lönsamma och den som krävde 

minst processer innan installation. Nackdelen är att den endast kan förse en femtedel av området 

med värmeenergi. Alla dessa tre tekniker kräver att borrhålet är funktionsdugligt och för detta krävs 

en provborrning och inspektion av hålet. Är borrhålet i gott skick rekommenderas tekniken med 

kollektorslangar. 

Tekniklösningen med solfångare och ackumulatortank hade potential att täcka upp till 40 % av det 

årliga energibehovet. Nackdelen med tekniken är att energiproduktionen är som störst när behovet 

är som lägst. Trots detta är det en tekniklösning att rekommendera då systemet har låg 

investeringskostnad och kan i alla fall under sommarmånaderna täcka i princip hela energibehovet.  
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Bilaga 1 – Simuleringsresultat för solfångare 
I Tabell 9 till 11 så visas resultaten från simuleringar gjorda för tre olika scenarion med olika 

riktningar. I alla fallen gäller det en ackumulatortank på 1 m3. Simuleringarna är gjorda för att 

optimera värmeproduktionen för tio lägenheter med energibehovet 37 000 kWh/år. I Figur 23 och 

24Figur 24 syns energiproduktionen för två av scenariona.  

Tabell 9. Resultat från simuleringar med solfångare riktade 25° öst. 

Antal 

solfångare 
Vinkel 

Årsproduktion 

[kWh/år] 

Produktion över 25 år 

[kWh] 
Kostnad [kr] 

Energipris 

[kr/kWh] 

1 53° 2146 53650 40050 0,747 

2 53° 3782 94550 50850 0,538 

3 53° 5252 131300 61650 0,470 

4 53° 6524 163100 72450 0,444 

5 53° 7628 190700 83250 0,437 

6 53° 8543 213575 94050 0,440 

7 54° 9363 234075 104850 0,448 

8 55° 10086 252150 115650 0,459 

 

Tabell 10. Resultat från simuleringar med solfångare riktade 65° väst. 

Antal 

solfångare 
Vinkel 

Årsproduktion 

[kWh/år] 

Produktion över 25 år 

[kWh] 
Kostnad [kr] 

Energipris 

[kr/kWh] 

1 
53° 1837 45925 40050 0,872 

2 53° 3149 78725 50850 0,646 

3 53° 4322 108050 61650 0,571 

4 53° 5295 132375 72450 0,547 

5 54° 6124 153100 83250 0,544 

6 54° 6835 170875 94050 0,550 

7 55° 7434 185850 104850 0,564 

8 55° 7997 199925 115650 0,578 
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Tabell 11. Resultat från simuleringar med solfångare riktade rakt söderut. 

Antal 

solfångare 
Vinkel 

Årsproduktion 

[kWh/år] 

Produktion över 25 år 

[kWh] 
Kostnad [kr] 

Energipris 

[kr/kWh] 

1 
53° 2204 55100 40050 0,727 

2 53° 3915 97875 50850 0,520 

3 53° 5494 137350 61650 0,449 

4 53° 6809 170225 72450 0,426 

5 53° 7902 197550 83250 0,421 

6 53° 8834 220850 94050 0,426 

7 53° 9614 240350 104850 0,436 

8 53° 10317 257925 115650 0,448 

 

 

Figur 23. Energiproduktionen för fem solfångare riktade 25° öst. 
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Figur 24. Energiproduktionen för fem solfångare riktade 65° väst. 


