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Abstract

Produktion av dricksvatten och förnybar el i Bläsinge fiskehamn

Production of drinking water and renewable electricity
in the fishing port Bläsinge

Olle Björquist

The fishing port of Bläsinge is located on the east coast of Öland, Sweden’s second
largest island. Today the port has a limited supply of freshwater. The economic
association of the fishing port wants to expand their business, so that they will also
include tourist services. To do this the harbor will need a more independant source
of freshwater, with a higher quality than the present well. This work includes inquiries
of two solutions for extracting freshwater from the Baltic Sea, the ClearCrystals™
technology and reverse osmosis.
The analysis of the electric energy use shows that the fishing harbor has a need for
electricity, which is 32900 kWh, using the chosen water purifying technology, which is
reverse osmosis. The need for electric energy will be concentrated to the warm
months; the most electricity intense processes are the refrigeration and the
ice-making.
To meet the wish of the fishing association, to reduce their cost for electric energy
and at the same time get an environmentally friendly interface, the possibilities for
alternative electric energy production has been investigated. The most relevant
solution for the association has been small scale wind power, but the possibilities for
solar cells are also an interesting solution. A wind turbine that will be able to produce
the yearly amount of electric energy that the port needs, should have a rated power
at around 20 kW and a tower height of at least 18 m.
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Sammanfattning 

Dricksvatten och energi är livsnödvändiga resurser för alla människor. 
Dricksvatten krävs rent fysiologiskt och energi behöver vi för att kunna laga 
mat och hålla värmen. I det moderna samhället är vi också beroende av 
elektricitet, som förutom att det används till matlagning och uppvärmning 
också driver bland annat industrier, transporter och belysning. 

I stora delar av världen råder det brist på dessa nödvändigheter som vi i 
Sverige tar för givna. För de människor som saknar rent dricksvatten sprids 
sjukdomar, vilket tillsammans med den brist på mediciner och mat som 
tyvärr ofta också råder i dessa områden, får mycket allvarliga konsekvenser. 
I många fattiga landsbygder runt om i världen är tillgången på el också 
mycket begränsad och många gånger obefintlig, vilket i hög grad hämmar 
den utveckling som är nödvändig för att förbättra livsvillkoren för de 
människor som bor där. 

Dricksvattenframställning på konstgjord väg är möjlig genom rening av 
måttligt förorenat vatten eller saltvatten, men denna process kräver energi. 
På de platser där elnätet är dåligt utbyggt kan det vara enklare och billigare 
att producera den el som krävs för processen på plats. Detta sker 
konventionellt med ett bensin- eller dieseldrivet elverk, men ännu hellre tas 
förnybara energikällor tillvara som exempelvis sol eller vind. 

På Ölands östra kust i Mörbylånga kommun ligger Bläsinge fiskehamn. 
Hamnen drivs som en ekonomisk förening och innefattar ett tiotal 
fiskebåtar, som används för fiske efter bland annat flundra och lax. Bläsinge 
fiskehamn försörjs i dagsläget med en begränsad vattenresurs i form av en 
borrad brunn med låg vattenkvalité. Hamnföreningen har som vision att 
utöka verksamheten så att man utöver fisket också har viss turistverksamhet 
kopplat till detta, bland annat fiskrökeri med servering samt boende. Dessa 
planer kräver en säkrare vattenförsörjning med högre kvalité. På grund av 
sitt avskilda och havsnära läge finns det ingen möjlighet för hamnen att på 
konventionellt sett öka vattenresursen. Därför har man sett möjligheten i, att 
med Östersjön som råvattenkälla, tillverka sitt eget dricksvatten. Två 
alternativa lösningar för färskvattenframställning har undersökts, omvänd 
osmos och ClearCrystals™ metoden. Omvänd osmos är en konventionell 
metod för vattenavsaltning där det finns många produkter på marknaden 
medan ClearCrystals™-teknologin är en innovativ metod som i dagsläget 
får betraktas vara under utveckling då energiåtgången är hög. 

Utöver att producera sitt eget färskvatten genom avsaltning vill hamn-
föreningen satsa på förnybar elproduktion, dels för att om möjligt sänka sina 
driftkostnader dels för att framhäva verksamheten och de kommande 
satsningarna som miljöriktiga och tidsenliga. Produktionen av el ska då dels 
täcka den förbrukning som man har till vattenavsaltningen och dels elen 
som förbrukas av de kylmaskiner som tillverkar is och håller temperaturen i 
det kylrum där man förvarar den fisk som fångats. Sett över året kommer då 
hamnen att vara självförsörjande när det gäller el. De alternativ för 
produktion av förnybar el som har undersökts är vind- och solkraft.  



 

Med ett mindre vindkraftverk kan hamnen producera all den el som man gör 
av med sett över ett helt år och dessutom få lönsamhet i investeringen. På 
grund av att konsumtionen av el är koncentrerad till sommarmånaderna, då 
behovet av kyla är som störst men uttaget från ett vindkraftverk är mer spritt 
över året, kommer hamnföreningen att behöva sälja el under vintern och 
sedan köpa in el från nätet under sommaren. Vindkraftverket bör ha en 
märkeffekt på ungefär 20 kW och en tornhöjd på 18-25 m och kostnaden för 
en sådan anläggning ligger på cirka 400 000 - 500 000 kronor. 

För att försörja hamnen med hjälp av solens energi och så kallade solceller, 
krävs mycket stora investeringar och hamnföreningen anser därför det 
endast rimligt att cirka en tredjedel av elkonsumtionen skulle kunna täckas 
på detta sätt. Trots de subventioner för nätanslutna solceller som finns blir 
det svårt att i dagsläget få någon lönsamhet i en sådan investering. 
Anledningen är att kostnaden för solceller ännu är alldeles för högt, men ju 
mer tekniken mognar hoppas man att inköpskostnaderna ska gå ned. Då 
skulle solkraft kunna vara ett alternativ. 

Den faktiska lönsamheten för hamnföreningen om man satsar på förnybar 
el-produktion kommer inte till fullo att vara förutsägbar, utan utvecklingen 
av elpriset i framtiden kommer att påverka kalkylen. Ju högre elpris desto 
bättre val har hamnföreningen gjort om man bestämmer sig för att satsa på 
exempelvis ett eget vindkraftverk. De miljövinster man gjort och det fina 
exempel man visat kommer däremot att vara garanterade. 
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1 Inledning 

Bläsinge fiskehamn ligger i Mörbylånga kommun på Ölands östra kust. 
Hamnen drivs som en ekonomisk förening och innefattar ett tiotal 
fiskebåtar. Ett varierat fiske sker efter bland annat flundra och lax. 
Fastigheten innefattar ett flertal mindre sjöbodar, förrådslokaler samt en 
byggnad med kyl- och frysrum. Vattenförsörjningen i hamnen sker idag 
genom en borrad brunn med begränsad kapacitet och låg vattenkvalitet. Det 
största vattenbehovet för hamnen ligger i att producera is, dels för att kunna 
frysa in den fångade fisken och dels för att kunna sälja till andra fiskare och 
fiskhandlare i området. För att säkerställa isproduktionen vill man ha en 
pålitligare vattenresurs. Den ekonomiska föreningen har även en idé om att 
kunna utveckla sin verksamhet till att i framtiden även omfatta turist-
verksamhet. Denna skulle kunna bestå i bland annat försäljning av rökt fisk 
samt uthyrning av fiskebodarna till semesterfirare. För att kunna göra detta 
måste man säkra sin vattenresurs. Den som finns idag kan inte tillfredställa 
ett ökat vattenbehov inte heller hålla den kvalité som behövs för 
dricksvatten. Därför finns det en vilja hos föreningen att hitta andra vatten-
resurser. Det alternativ som varit aktuellt är främst avsaltning av havsvatten. 
Denna process är kostsam och energikrävande och tillsammans med det 
befintliga elbehovet för tillverkning av isen samt el till kylmaskinen för 
kylrummet ger detta höga energikostnader. Förutom bränsle till båtarna är 
all konsumerad energi elektrisk energi och köps på marknaden och levereras 
av Eon. För att sänka sina energikostnader har föreningen ett önskemål om 
att producera sin egen energi på ett förnybart sätt. Förutom det främsta 
målet att sänka sina energikostnader kan man se andra fördelar med 
förnybar energi. Att framställa sig som miljövänligare kan ge fördelar för 
hamnföreningen om den vill utöka sin verksamhet och i framtiden använda 
hamnen också till turistverksamhet.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Stefan Spjutrum, Bläsinge fiskehamn, Mörbylånga 
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1.1 Syfte 
Syftet med arbetet har varit att undersöka och kartlägga energianvändningen 
i Bläsinge fiskehamn samt att undersöka och utvärdera olika sätt att 
producera dricksvatten ur havsvatten. Utifrån hamnföreningens vilja att 
sänka sina energikostnader och få en mer miljövänlig framtoning har vidare 
syftet varit att undersöka och föreslå möjligheter för hamnen att producera 
egen miljövänlig el. 

1.2 Metod 
Kartläggningen av hamnens energianvändning har gjorts dels utifrån redo-
görelser från hamnföreningens styrelserepresentanter, dels med hjälp av 
byggnadssimuleringar. 
 
Undersökningen av vattenavsaltningssystemen har genom personliga möten 
och kontakter främst varit en diskussion med de berörda parterna, Globelive 
AB, Afflux Water AB samt företrädarna för Bläsinge hamnförening.  
 
Utvärderingen av exemplen är huvudsakligen teoretisk, grundad på 
litteraturstudier och personliga kontakter med sakkunniga och entreprenörer 
inom området. 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet har till stor del styrts av önskemålen och uppgifterna från styrelsen i 
Bläsinge hamns ekonomiska förening. Eftersom man redan kommit en bit i 
undersökningen av vattenreningsalternativ, har kontakter och utvärderingar 
gjorts på de av hamnföreningen valda systemen och produkterna. 
 
All drivmedelsåtgång för själva fisket ligger utanför arbetet, liksom de 
ekonomiska och sociala aspekter från fisket som ändå påverkar 
verksamheten i stort. Dessa parametrar är nödvändiga för att överhuvudtaget 
uppfylla verksamhetens existensberättigande. 
 
Avgränsningen vad gäller val av energilösning har gjorts allt eftersom 
energibehovet kartlagts samt utifrån de funderingar och önskemål som 
hamnföreningen visat. De energiförsörjningsalternativ som lagts inom 
ramarna för arbetet är småskalig vindkraft samt solkraft (solceller). 
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2 Färskvattenanvändning 

2.1 Allmänt 
Idag finns en borrad brunn på fastigheten Bläsinge fiskehamn. Brunnen 
försörjer framförallt hamnen med det vatten som behövs för att tillverka is. 
Brunnen är maximalt utnyttjad och ligger så nära stranden att ett ökat uttag 
skulle kunna innebära att vatten från Östersjön tar sig in i borrhålet. Det är 
av samma anledning inte heller tillåtet att ta upp ett nytt borrhål inom 
fastigheten. 
 
Kvaliteten på vattnet i den befintliga brunnen är inte tillräcklig. Hamnen har 
fått dispens på att använda vattnet för tillverkning av is och för intern 
konsumtion, men det skulle inte utan åtgärder kunna godkännas som 
dricksvatten vid en eventuell turistverksamhet i hamnen. De krav som ställs 
på vatten som livsmedel är för höga och även om man lyckas rena 
brunnsvattnet bättre så klarar inte den befintliga lösningen en ökning av 
uttaget. Alltså behövs ett nytt vattenförsörjningssystem. 

2.2 Vattenförbrukning 
Bläsinge fiskehamn har en vattenförbrukning som under året uppgår till ca 
360 m3. Den allra största delen av vattnet går åt till att tillverka is för 
infrysning av fisk.1 Detta medför att förbrukningen av vatten är 
koncentrerad till den varma delen av året då behovet av is är som störst. En 
viss del av isen säljer hamnen vidare lokalt till andra hamnar och 
fiskhandlare. Ungefär två tredjedelar av isen används under sommar-
månaderna maj till och med september, enligt de ansvariga i hamnen. När 
det är som varmast under sommaren uppgår förbrukningen till maximalt 3 
m3 om dagen, medan det på vintern knappt går åt 0,5 m3 om dagen. Det är 
dock inte temperaturen som är den viktigaste faktorn när det gäller 
variationerna i vatten- och isförbrukningen, utan helt avgörande är 
fiskelyckan. Vid tillfällen då mycket lite eller ingen fisk landas, till exempel 
vid mycket svåra vindförhållanden då fisket ligger nere, är behovet av is 
nästan obefintligt. Visserligen kan det i dessa situationer ändå säljas en 
mindre del is till lokala fiskhandlare och distributörer, men totalt sett är 
vattenbehovet då mycket lågt. 

Utifrån de parametrar som angivits av representanterna från hamnen och 
utifrån energibalansen som redovisas i avsnitt 3.2 har en modell över 
vattenanvändningen under året tagits fram, vilken återges i figur 2.1 1 

                                                 
1 Stefan Spjutrum, Bläsinge fiskehamn, Mörbylånga 
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Figur 2.1. Färskvattenförbrukningen i Bläsinge hamn uppdelat veckovis 
under ett år. 

2.3 Framställning av färskvatten 
Som tidigare har nämnts vill hamnen säkerställa sin färskvattenförsörjning 
inför framtiden. Det finns inga möjligheter att få bra kvalitet på vattnet i den 
nuvarande brunnen eller en eventuell nyborrad brunn utan åtgärder. Det 
finns inte heller, på grund av hamnens avlägsna placering, någon möjlighet 
att koppla in sig på det kommunala vattenledningssystemet i Mörbylånga 
kommun. En vattenreningsanläggning kommer därför att vara nödvändig, så 
att man har möjlighet att producera sitt eget färskvatten från en otjänlig 
vattenresurs. Som råvattenkälla finns möjligheten att dels använda vattnet i 
den befintliga brunnen, dels att använda sig av vattnet i Östersjön som finns 
nära till hands. Då vattenresursen i brunnen är begränsad har man valt att 
huvudsakligen undersöka möjligheterna att använda havet som råvatten-
källa, genom att avsalta havsvattnet. Man får därmed en outsinlig vatten-
resurs som endast styrs av avsaltningsanläggningens kapacitet.  

Som metod för avsaltningen har hamnen valt att undersöka två olika 
vattenreningstekniker, omvänd osmos och ClearCrystals™ teknologin. 
Omvänd osmos får betraktas som den konventionella teknologin i det här 
fallet, medan ClearCrystals™ teknologin är en ny innovativ metod som 
bygger på adsorberande kristaller. Det företag som äger den patenterade 
ClearCrystals™ teknologin är Globelive International AB. När det gäller 
membrantekniken omvänd osmos har hamnen varit i kontakt med Afflux 
Water AB. 
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2.3.1 ClearCrystals™ teknologin 
ClearCrystals™ teknologin är en helt ny metod för vattenrening som har 
vunnit svenska uppfinnarpriset 2006. Själva uppfinningen är de speciella 
kristaller som tar upp vatten och metoden går ut på indunstning av 
kristallerna. 
 
Processen går till så att saltvatten sprejas över kristallerna som är fastsatta 
på ytan av ett galler av flänsrör. Vattenmolekylerna kommer då att binda till 
kristallerna på flänsröret och adsorberas i kristallstrukturen. Föroreningar 
och salt fastnar däremot inte på flänsrören och efter ett par minuter har 
kristallerna tagit upp sin maximala mängd vatten, varvid duschningen slutar. 
Det förorenade vattnet leds bort och uppvärmning av flänsrören påbörjas. 
Detta är den i processen mest energikrävande delen, att få kristallstrukturen 
att släppa ifrån sig vattenmolekylerna som vattenånga, så kallad 
indunstning. Uppvärmningen sker med hetvatten av en temperatur på 90ºC 
till 135ºC. Ångan förs sedan till kylaren där den kondenseras till flytande 
rent vatten. Kondensationsprocessen drivs av en vakuumtank som i sin tur 
drivs av en vakuumpump. Energin till vakuummotorn är gentemot övriga 
energiflöden helt försumbar. Mediet som används vid kondensationen 
kommer att ha en temperatur som är 20 grader lägre än hetvatten-
temperaturen, alltså 70ºC till 115ºC. Kristallerna påverkas inte av processen 
och cykeln startas om med att kristallerna återigen duschas med havsvatten. 
 
Metoden är moduluppbyggd där varje modul har en kapacitet på 500 liter 
per dygn och flera moduler kan kopplas samman då man vill ha en högre 
vattenproduktion. Enligt Globelive är energikonsumtionen för processen 0,7 
kWh per liter. I fallet med Bläsinge hamn där vattenbehovet är 3 m3 per 
dygn behöver man således 6 moduler för att täcka vattenbehovet. 
 
Under hösten 2008 sattes en provanläggning upp i Bläsinge fiskehamn.  
Åsikterna om testanläggningens funktion har varit varierande. Resultatet var 
enligt hamnföreningen inte godkänt och anläggningen monterades ner.1 

2.3.2 Omvänd osmos 
Osmos är ett kemiskt och fysikaliskt begrepp som är mycket vanligt i 
naturen. Osmos uppstår då två vätskor skiljs åt av ett så kallat semi-
permeabelt membran, det vill säja ett membran som är genomsläppligt för 
en vätska men inte för de ämnen(föroreningar) som finns i vätskan. Om ett 
semipermeabelt membran skiljer en ren vätska från en förorenad, kommer 
den rena vätskan att vandra genom membranet och därmed jämna ut 
skillnaden i föroreningskoncentrationerna. När vätskan vandrar genom 
membranet uppstår ett tryck på den förorenade sidan och trycket blir till slut 
så stort att vätsketransporten genom membranet helt slutar och det uppstår 
vad som kallas osmotiskt jämvikt. Trycket som uppnåtts vid osmotisk 
jämvikt benämns osmotiskt tryck och är beroende av förorenings-
koncentrationen. Det osmotiska trycket, Π kan beräknas med,  

                                                 
1 Lennart Nilsson, Globelive International AB, Stockholm 
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TRn ⋅⋅−=Π    (2.1) 

där n betecknar föroreningskoncentrationen, R är allmänna gaskonstanten 
och T är vätskans temperatur. Uttrycket omvänd osmos används för att 
beteckna den process där den naturliga osmosen tvingas att gå baklänges, 
det vill säga föroreningskoncentrationen ökar och den rena vätskan 
transporteras genom membranet från den förorenade sidan. I en 
avsaltningsanläggning är det just detta som man vill uppnå, att rent vatten 
separeras från havssaltet och andra föroreningar i havsvattnet. För att få 
processen att gå åt detta håll krävs ett yttre tryck på den förorenade sidan 
som uppväger det osmotiska trycket. För att uppnå detta behövs en pump, 
vilken vanligtvis drivs med el. Den energi som krävs för att få denna 
önskade effekt, beräknas enligt 

VTRnE ⋅⋅⋅−=    (2.2) 

där V är den vätskevolym som transporterats genom membranet, det vill 
säga den renade vattenvolymen i en avsaltningsanläggning. Figur 3.1 är en 
principskiss över grunderna i en avsaltningsanläggning. Det finns ett inflöde 
av havsvatten men två utflöden, ett med rent vatten och ett med hög salt- 
och föroreningshalt, vilket pumpas tillbaka ut i havet.1 

     

 

Figur 3.1. Principskiss över rening med omvänd osmos.2 
 
 

                                                 
1 Nationalencyklopedin, fjortonde bandet, Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs 1994 
2 http://affluxwater.com (februari 2009) 



 

7    

2.3.3 Val av vattenreningssystem 
Omvänd osmos är en beprövad metod och används på många platser i 
världen, exempelvis på större fartyg och isolerade öar med dåliga 
färskvattenresurser. Jämfört med ClearCrystals™ teknologin är energi-
förbrukningen för en anläggning som använder omvänd osmos mycket 
lägre. Underhållsbehovet skulle kunna vara lägre för ClearCrystals™ 
teknologin om tekniken får mogna, eftersom inga filterbyten behövs. 
 
När det visade sig att ClearCrystals™ teknologin inte gav det resultat som 
hamnföreningen ville, övergick man till alternativet med omvänd osmos. 
Hamnföreningen har varit i kontakt med ett företag från Stockholm som 
heter Afflux Water AB och de kommer troligtvis vara de som installerar sin 
produkt i Bläsinge hamn. Den maskin som är aktuell har en maxeffekt på 4 
kW och har då kapacitet att producera 0,5 m3 rent vatten per timme. Detta 
betyder att hamnens hela dygnsbehov på sommaren kan förses under cirka 
sex timmars drifttid, under förutsättning att det finns lagringsmöjligheter i 
form av en färskvattencistern. Beroende på tankens storlek skulle man till 
och med kunna långtidslagra vatten, från en vecka till en annan. 
 
Elförbrukningen för anläggningen kommer följaktligen att bli 8 kWh/m3 
renat vatten, vilket är betydligt mindre än ClearCrystals™ teknologins 
modul som hade ett energibehov på 700 kWh/m3.  Båda systemen ger 
dricksvatten av hög kvalitet och klarar klart kraven som ställs på vatten för 
isproduktion till fiskerinäringen. Vattenkvaliteten skulle definitivt bli bättre 
än med dagens system. Lägre driftkostnader för ClearCrystals™ teknologin 
hade kunnat uppnås med exempelvis någon form av spillvärme vilken hade 
kunnat användas i processen istället för el. Framtiden för denna teknik 
ligger säkert till stor del i ett annat användningsområde, nämligen vid 
etanoltillverkning till drivmedel. Då kan antalet destillationssteg i processen 
radikalt minskas och på detta sätt kan energiutbytet ökas.  
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3 Energianvändning 

3.1 Allmänt 
Om man ser till Bläsinge fiskehamn som industri så är den absolut största 
energiförbrukaren dieselåtgången till fiskebåtarna. Också majoriteten av 
hamnens miljöpåverkan kommer från fisket. Det är också i själva fisket som 
inkomsterna ligger. I detta arbete innefattas inte energiförbrukningen i form 
av bränslekonsumtion över huvudtaget. I stället är det hamnens näst största 
energikostnad som undersöks, nämligen kostnaden för el. Detta kommer sig 
av att den hänger så mycket ihop med vatten- och isanvändningen i hamnen. 

Den största delen av elförbrukningen i hamnen kommer enligt föreningen 
från kylmaskinerna i kylrummet och till isproduktion. Grovt kan därför 
nästan hela elbehovet(90 %) för hamnen approximeras till elförbrukningen i 
dessa två processer. I övrigt används el till främst belysning, värmebehovet 
är mycket lågt bortsett från uppvärmningen av båtarna, vilket sker med 
dieselmotorerna och behandlas inte här. Det totala elbehovet i hamnen är 
enligt hamnföreningens representanter, 30000 kWh per år.1 För att avgöra 
hur elbehovet varierar under året är det främst två faktorer som är viktiga. 
Den ena är utomhustemperaturen eftersom både isproduktionen och energin 
till kylrummet beror proportionellt på denna. Den andra faktorn är mer 
svårkalkylerad, eftersom kylbehovet endast finns de dagar då fångst har 
landats av fiskare i trakten. Detta gör att det inte går att göra några exakta 
förutbestämmelser för hur elbehovet är fördelat under året. Mönstret är dock 
att det går åt mer energi på sommaren eftersom utetemperaturen är högre. 
Enligt fiskarna går vanligen två tredjedelar av årets energi åt under 
månaderna; juni, juli, augusti och september. För att ta reda på hur 
energiförbrukningen för kylning ser ut, har en simulering av byggnadens 
energibehov i byggnadssimuleringsprogrammet VIP+ gjorts, kommande 
avsnitt. Resultatet av denna simulering är indelat veckovis. En mer 
noggrann indelning skulle vara missvisande eftersom fångstfaktorn då blir 
mycket mer framträdande, fångsterna varierar nämligen ofta från dag till 
dag. Resultatet ger en uppfattning om hur elförbrukningen ser ut. 
Slumpfaktorn kommer dock att göra att vissa veckor i verkligheten inte har 
något elbehov överhuvudtaget, exempelvis vid storm eller fiskestopp. 

3.2 Energibalans 
Grunden för energibalansberäkningarna är simuleringar av kylrummet 
gjorda i programmet VIP+. I programmet bygger man upp den byggnad 
man vill simulera, i det här fallet kylrummet, genom att som indata ange 
parametrar för byggnadsdelar, ventilation och klimat. Resultatet ger en 
uppfattning av hur energianvändningen i kylmaskinerna till kylrummet 
varierar över året. Den parameter som är viktigast för fördelningen av 
energianvändningen över året är ute-temperaturen, vilken baseras på 
klimatdata för Kalmar, se figur 3.1.  

                                                 
1 Stefan Spjutrum, Bläsinge fiskehamn, Mörbylånga  
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Figur 3.1. Variation av utetemperatur över året i Kalmar 

Utifrån platsbesök har uppskattning av kylrummets klimatskal gjorts och i 
tabell 3.1 redovisas de byggnadsdata som använts. 

Tabell 3.1. Byggnadsdata som använts i energibalansberäkningarna. 
Södervägg 9,0 m2 U-värde: 0,201 W/m2,K                                                 
Östervägg 15,0 m2 U-värde: 0,201 W/m2,K           
Västervägg 15,0 m2 U-värde: 0,201 W/m2,K                      
Norrvägg 18,0 m2 U-värde: 0,201 W/m2,K                     
Port 9,0 m2 U-värde: 0,322 W/m2,K              
Golv 30,0 m2 U-värde: 0,201 W/m2,K 

Den energi som går åt till att producera is inkluderas i kylrummets 
energibalans, trots att viss del av isen lämnar anläggningen, detta eftersom 
is- och kylbehovet är så starkt kopplade till varandra. Dessutom har det visat 
sig svårt att uppskatta hur mycket is som lämnar anläggningen och hur 
mycket is som bidrar till kylningen av fisken i kylrummet.  

Med en takhöjd på 3 meter ger dessa en ventilerad volym på 90 m3. Det 
luftläckage som byggnaden har är mycket svårt att uppskatta och istället har 
denna parameter varierats för att få resultatet av årsförbrukning av el till att 
stämma överens med utsägelserna från hamnföreningen. Eftersom 
förutsättningarna för den totala elförbrukningen i kylmaskinerna är känd, 90 
% av 30000 kWh, har ventilationsflödena i de olika simuleringarna varierats 
för att stämma överens med det redan givna resultatet. I figur 3.2 redovisas 
utifrån detta resultat för energianvändningen i kylrummet uppdelat per 
vecka.  
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Figur 3.2 Elbehovet för kylmaskinerna till kyl- och frysrummet. 

Den övriga användningen av el (10 %) består av bland annat av belysning, 
pumpar samt en liten del till uppvärmning av fikarummet med el-radiatorer 
vintertid. Denna del har slagits ut jämnt över året eftersom den är liten och 
variationerna är relativt små. Under sommarmånaderna juni till och med 
september förbrukas cirka 70 % av elen i hamnen, vilket stämmer bra 
överens med utsagan från hamnföreningen att två tredjedelar av elen går åt 
under denna tid. 

I det framtida scenario där hamnen producerar sitt eget färskvatten genom 
avsaltning av Östersjövatten kommer även energiåtgången i denna process 
att adderas till energibalansen i nuläget. I fallet med omvänd osmos som är 
det troligaste alternativet för vattenreningen kommer denna energi att krävas 
i form av el och kommer då att kunna räknas samman med den övriga 
elförbrukningen. Den totala elförbrukningen i detta scenario kommer att bli 
32900 kWh per år. Fördelningen under året för den totala elförbrukningen i 
scenariot med omvänd osmos redovisas i figur 3.3. 
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Figur 3.3. Det totala elbehovet uppdelat per vecka för fastigheten Bläsinge 
fiskhamn 

Hade det avsaltningsalternativ som grundar sig på ClearCrystals™ 
teknologin valts, hade man kunnat göra skillnad på elförbrukningen och 
behovet av värme till just den processen. Enligt de uppgifter som givits 
skulle dock detta värmebehov bli hela 255 000 kWh.  

Som egentligen alla byggnadssimuleringsprogram för energiberäkningar är 
VIP+ konstruerat för att i första hand beräkna värmeförlusterna i en 
byggnad från den varma insidan och den kalla utsidan. I detta fall handlar 
det om negativa transmissionsförluster och negativt värmeläckage då 
utetemperaturen är lägre än den önskade temperaturen i kylrummet. 
Eftersom målet med energibalansen är en veckovis fördelning av energi-
förbrukningen över året, fås ett önskat resultat, men metoden är inte 
tillrådlig vid exaktare dimensioneringsberäkningar för exempelvis en ny 
kylmaskin. 
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4 Elproduktion 

4.1 Småskalig vindkraft 
För att försörja hamnen med egenproducerad el är en möjlighet att bygga ett 
relativt litet vindkraftverk, ett så kallat gårdsverk. För att täcka behovet av el 
på 33 000 kWh behövs en vindturbin på cirka 20 kW(ref). Energiinnehållet i 
vinden följer sambandet i  

³
2
1

vAP ⋅⋅⋅= ρ    (4.1) 

där A är den av turbinen svepta ytan, ρ är luftens densitet och v är 
vindhastigheten. Den viktigaste parametern vindhastigheten eftersom den 
påverkar energiinnehållet som en faktor i kubik. Vilka vindresurser som 
finns på platsen är därför mycket viktiga.1 

4.1.1 Vindresurser och vindens fördelning 
För att bedöma vindresurserna på en viss plats har Meteorologiska 
institutionen vid Uppsala Universitet tagit fram en modell för att få fram 
vindkartor över hela Sverige. Dessa kartor finns tillgängliga på Uppsala 
universitets hemsida och enligt denna modell blåser det i Bläsinge 
fiskehamn en medelvind på 6,2 m/s på 49 meters höjd.2 Jämförs detta med 
driftdata för 2007 som finns för Långlöts vindkraftverk (850 kW), kan man 
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Figur 4.1 Normalårskorrigerad variation av medelvinden vid Bläsinge 
fiskehamn 

                                                 
1 Manwell, J.F, McGowan, J.G och Rogers, A.L, Wind Energy Explained Theory, Design 
and Application, John Wiley & Sons Ltd 2002 
2 Bergström, Hans, Wind resource mapping of Sweden using the MIUU-model, Department 
of earth sciences Uppsala University, Wind energy report WE 2008:1 
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dessutom få en hyfsat bra normalårsjusterad bild över hur medelvinden 
varierar över årets månader, vilket kan ses i figur 4.1.1 Driftinformationen 
från Långlöts vindkraftverk, vilken finns tillgänglig genom Elforsk och 
visas i tabell 4.1.  är visserligen beroende på fler parametrar än enbart 
vinden. Tillförlitligheten anses dock vara tillräcklig för att kunna använda 
resultatet till uppskattningen av täckningsgraden, vilken också är beroende 
av elförbrukningen, som i sin tur heller inte är möjlig att uppskatta exakt. 
 

Tabell 4.1. Normalårskorrigerad energiproduktion för Långlöts 
vindkraftverk samt medelvinden. 

Månad Energiproduktion, MWh 
 
Medelvind (49 möh), m/s 

Januari 163 6.98 

Februari 109 6.32 

Mars 137 6.58 

April 135 6.63 

Maj 82 5.54 

Juni 85 5.67 

Juli 70 5.25 

Augusti 81 5.52 

September 148 6.82 

Oktober 125 6.39 

November 158 6.98 

December 168 7.04 
 

Mönstret är tydligt, vinden har en lägre medelhastighet under sommar-
månaderna än resten av året. Dessa variationer i medelvind kan tyckas 
ganska små men eftersom energiinnehållet i vinden är proportionellt mot 
vindhastigheten i kubik kommer skillnaderna i producerad energi från ett 
vindkraftverk att vara stora mellan sommaren och övriga året, vilket kan ses 
i figur 4.2. Detta stämmer tyvärr inte bra med energianvändningen i hamnen 
som definitivt är koncentrerad till sommar, tidig höst och sen vår. 

                                                 
1 Driftuppföljning av vindkraftverk, Vindforsk, Elforsk rapport 09:37 
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Figur 4.2 Månadsvis variation över året för medelvindens kub. 

En viktig faktor för vinden är höjden över marken; ju högre upp ju starkare 
vind. Vanliga tornhöjder på ett vindkraftverk på 20 kW är 18 – 25 meter. 
Eftersom vindkartorna gav medelvinden på en högre höjd måste denna 
räknas om för aktuella höjder. Hur mycket vinden avtar med lägre höjd 
beror på friktionen från marken, kallad råhet. Minst är friktionen över vatten 
eller is, medan träd och bebyggelse ökar friktionen. Vindstyrkans avtagande 
kan representeras av uttrycket  
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där v(z) och v(zr) betecknar vindhastigheten vid höjden z m över marken 
samt referenshöjden zr. Parametern z0 är ett mått på markens råhet, den 
friktion som vinden påverkas av från marken och är beroende av 
omgivningens uppbyggnad. Öppet hav har låg råhet medan skog och 
byggnader har hög. Tabell 4.2 redogör för några marktypers ungefärliga 
råhet. Den exakta råheten beror också på vilket håll vinden kommer ifrån 
om inte landskapet är helt homogent, vilket fallet är till havs. 

Tabell 4.2. Omgivande marks råhetsgrad, samt antaget värde för 
Bläsinge 

 z0, mm 

Lugnt hav 0.2 

Vågigt hav 0.5 

Hagmark 25 

Gles bebyggelse, skogsdungar 250 

Antaget värde, Bläsinge 150 
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 Runt Bläsinge hamn finns spridd bebyggelse, skogsdungar, åkrar, stränder 
(z0 ~ 0,25 m) men också hav (z0 ~ 0,5 mm), vilket naturligen upptar hälften 
av blickfånget. Råheten på platsen har därför antagits vara 0,15 m. Detta ger 
en medelhastighet på 5,41 m/s på 18 meters höjd och 5,89 på 25 meters 
höjd, för området kring hamnen.  

Figur 4.3, visar hur vindhastighetens avtar med avståndet över marken. 
Utifrån ekvation 4.2, avtar vindhastigheten kraftigt under 20 meter över 
marken. En konsekvens av detta blir att det blir en märkbar skillnad i 
vindhastighet mellan den översta delen av den svepta ytan jämfört med den 
understa. Detta i sin tur kan innebära ökad belastning och ljudalstring. Man 
bör därför också vid dessa höjder undvika vindturbiner med två blad, då 
rotorbladen hos dessa turbiner två gånger per rotation kommer att ha ett 
rotorblad i det översta läget och ett rotorblad i det understa läget. 
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 Figur 4.3. Vindhastighetens höjdberoende. 

Att utifrån medelvinden räkna ut energiproduktionen per år ger ett mycket 
grovt överslag som kan visa storleksordningen på resultatet. På grund av att 
energiinnehållet i vinden är beroende av vindhastigheten i kubik kommer 
skillnaderna mellan medelvinden och den verkliga vinden att påverka 
resultatet mer än marginellt. Det är därför nödvändigt att vindens hastighets-
fördelning tas med i beräkningarna. Som en god approximation kan denna 
beräknas genom att använda statistiska fördelningsmodeller, såsom 
Weibull- eller Rayleighfördelning. Sannolikheten enligt Rayleigh-
fördelningen, att en viss vindhastighet förekommer kan skrivas1 
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Rayleighfördelningen är den enklare av de båda men är i det här fallet en 
alldeles tillräcklig bild över vindfördelningen när de studerade vind-
hastigheterna ligger inom ett relativt begränsat intervall. I figur 4.4 visas 
                                                 
1 Manwell, J.F, McGowan, J.G och Rogers, A.L, Wind Energy Explained Theory, Design 
and Application, John Wiley & Sons Ltd 2002 
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Rayleighfördelningen för medelvindhastigheterna; 5,41 m/s och 5,89 m/s, 
det vill säga den beräknade medelvindhastigheten på 18 respektive 25 
meters höjd vid Bläsinge hamn. För att ytterligare illustrera fördelningens 
beteende visas dessutom dess utseende vid 3 respektive 10 m/s i samma 
diagram.1 
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Medelvind 3,0 m/s Medelvind 5,41 m/s

Medelvind 5,89 m/s Medelvind 10,0 m/s

Figur 4.4 Rayleighfördelningen för medelvindhastigheten på 18 och 25 
meters höjd på området samt för referenshastigheterna 3 m/s respektive 10 
m/s. 

4.1.2 Val av vindkraftsanläggning 
I praktiken kommer det att vara omöjligt att med en vindkraftsanläggning 
försörja en fastighet som Bläsinge hamn och dess verksamhet med den el 
som hamnen behöver. En eventuell vindturbin kommer därför att behöva 
anslutas till det befintliga elnätet. När det inte blåser kommer el att behöva 
hämtas från elnätet och när produktionen är större än konsumtionen kommer 
el att behöva matas ut på detsamma. Vid valet av energiproduktions-
anläggning måste man definiera hur stor täckningsgrad som önskas, det vill 
säga hur mycket el som ska produceras i förhållande till behovet. En 
täckningsgrad på 100 % betyder dock inte att all el som produceras kan 
användas inom verksamheten, på grund av dilemmat som beskrivits. Som 
tidigare nämnts så behövs en vindturbin på ungefär 20 kW märkeffekt för 
att produktionen ska överstiga förbrukningen sett över en längre tidsperiod. 
Man skulle kunna tänka sig en lösning där täckningsgraden är betydligt 
lägre eller större, som också är lönsamma. Utgångspunkten har dock varit 
att hamnen i första hand ska vara självförsörjande på el. 

Obligatoriskt vid valet av fabrikat är att produkten har CE-märkning. Sedan 
1997 är det inte tillåtet att installera vindkraftverk som saknar denna 
märkning. Ansvarig myndighet är Elsäkerhetsverket och CE-märkningen 
innebär att produkten uppfyller de standarder som specificerar de krav som 

                                                 
1 Manwell, J.F, McGowan, J.G och Rogers, A.L, Wind Energy Explained Theory, Design 
and Application, John Wiley & Sons Ltd 2002 
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ställs på produkten. SS-EN-61400-2 är den standard som ska uppfyllas för 
vindkraftverk där turbinen har en rotordiameter på mindre än 16 m (i 
produktexemplet 12 m). 

Vidare kommer det att krävas bygglov för ett vindkraftverk i den tilltänkta 
storleken. I samband med valet av anläggning bör man ställa krav på 
leverantören så att de uppgifter om vindkraftverket som behövs i en 
bygglovsansökan finns tillgängliga, exempelvis vind-effektkurva och 
beräkningar gjorda på turbinens ljudeffekter.1 

För att vidare gå in på produktnivå har kontakt tagits med Svenska 
Vindkraftsföreningen. Eftersom vindkraftsindustrin är en mycket expansiv 
bransch, finns det risk att oseriösa aktörer lockas in på marknaden. Något 
produktförslag kommer därför inte att lämnas. I de fortsatta beräkningarna 
kommer dock ett produktexempel att användas. Det exemplet som valts är 
en turbin med en märkeffekt på generatorn på 20kW och en maxeffekt på 25 
kW. Vindkraftverket levereras av Liten Vindkraft AB i Hörby, se bilaga. 
Två höjder på tornet har undersökts, 18 meter respektive 25 meter.  

4.1.3 Vindkraftanläggningens elproduktion 
Den effekt som en vindturbin ger vid en viss vindhastighet ges av 
ekvationen  

Cp³
4

²
2
1

)( ⋅⋅
⋅

⋅⋅= v
d

vP
π

δ  (4.4) 

där d är turbinens diameter, δ är luftens densitet, v är vindhastigheten. Cp är 
ett mått på vindturbinens effektivitet och har ett teoretiskt maxvärde kallat 
Betz gräns, vilket gäller för en ideal turbin. Detta teoretiska maxvärde är 
16/27, det vill säga ungefär 59 %. Cp varierar för olika fabrikat och målet är 
att få ett så högt Cp värde som möjligt till så låg kostnad som möjligt. Det är 
vanligt att tillverkare och leverantörer av vindturbiner inte anger Cp värdet 
för turbinen och istället visar en så kallad vind-effekt kurva. Denna kurva 
visar P(v) och är ofta empiriskt framtagen. I produktexemplet är just en 
sådan vind-effekt-kurva given, se bilaga A. I figur 4.5 finns vind-effekt-
kurvan inritad (röd/streckad) samt en fjärdegradskurva (svart/heldragen) 
som approximerar vind-effekt-kurvan. Naturligtvis ger avvikelserna mellan 
den uppmätta kurvan och polynomet utslag på resultatet, som kommer att 
vara i storleksordningen plus/minus fem procent, vilket i förhållande till 
osäkerheterna för väderförhållandena och utfallet vid fisket är litet. 

                                                 
1 Vindkraft – bygga och ansluta mindre vindkraftverk för eget bruk, Energimyndigheten, 
ET 2008:03 
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. Figur 4.5 Vind-effekt-kurvan för produktexemplet. 

I varken ekvation 4.4 eller vindeffektkurvan är hänsyn tagen till den 
mekaniska och elektriska verkningsgraden som vindkraftverket har och för 
att få fram den avgivna effekten måste rotorns effekt multipliceras med 
denna enligt.  

mekelut vPvP ,)()( η⋅=   (4.5) 

För att få fram den producerade energin (E) under ett år multipliceras 
funktionen för den avgivna energin med fördelningsfunktionen och årets 
8760 timmar, se diagram 5.3 för den rådande medelvindhastigheten enligt. 

8760)()( ⋅⋅= vpvPE ut   (4.6) 

I tabell 4.3 redovisas den beräknade årliga produktionen för 
produktexemplet med de två olika navhöjderna 18 meter respektive 25 
meter. En klar skillnad i energiproduktion kan ses mellan de två 
höjdförslagen, differensen är drygt 8000 kWh. Denna skillnad kommer 
senare att jämföras med skillnaden i investeringskostnad alternativen 
emellan.1 

Tabell 4.3 Årlig energiproduktion för produktexemplets två navhöjder. 

Navhöjd 18 meter 25 meter 

Årlig energiproduktion 38100 kWh 46200 kWh 

 

                                                 
1 Manwell, J.F, McGowan, J.G och Rogers, A.L, Wind Energy Explained Theory, Design 
and Application, John Wiley & Sons Ltd 2002 
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4.1.4 Tillståndsförfarande och överklagan 
Vilka tillstånd som krävs vid uppförande av en vindkraftsanläggning beror 
på en rad faktorer, framförallt verkets storlek och placering. Eftersom verket 
kommer att behöva en rotordiameter på mer än 3 meter och en total höjd 
över markytan på mer än 20 meter, kommer det att krävas bygglov och en 
bygganmälan. Däremot kommer det inte att behövas en miljöanmälan då 
anläggningens sammanlagda effekt inte överstiger 125 kW.  

Bygglovet ska sökas av Miljö- och byggnadsförvaltningen i Mörbylånga 
kommun, vilka bedömer projekteringen ur ett estetiskt perspektiv. Grunden i 
bygglovsansökan är den ansökningsblankett som Miljö- och byggnads-
förvaltningen ger ut. Utöver denna bör ansökan innehålla teknisk 
information och mått på vindkraftverket, ritningar av fastigheten samt ett 
fotomontage av området och den tilltänkta vindturbinen. Det beslut som 
kommunen tar i frågan kommer sedan att vara möjligt att överklaga, för de 
juridiska personer som ärendet berör. De som detta skulle komma att gälla 
är oberoende intresseorganisationer, exempelvis naturskyddsföreningen. 
Även de boende i närheten kan anse sig berörda men framför allt kanske 
hamnföreningen själv ifall beslutet blir negativt. Om hamnföreningen så 
önskar så finns möjligheter att ansöka om ett förhandsbesked. Beslutet av 
förhandsbeskedet är giltigt i 2 år efter beskedet och inom denna tid kan de 
lämna in den riktiga bygglovsansökan och få samma utslag.1 

Den bygganmälan som också ska göras till Miljö- och byggnads-
förvaltningen, innefattar den tekniska prestanda som måste godkännas inför 
bygget och driften av anläggningen. Miljö- och byggnadsförvaltningen ska 
ha bygganmälan senast tre veckor innan arbetet med byggnationen startar. 
Av de tekniska krav som förvaltningen ställer vid bygganmälan kommer i 
fallet med eventuell vindkraft i Bläsinge hamn, följande vara viktiga:  

• Bärförmåga, stadga och beständighet. 

• Skydd med hänsyn till miljön. 

• Säkerhet vid användning. 

• Skydd mot buller. 

 

Hela Öland omfattas av ett strandskydd som gäller hela strandlinjen och 300 
meter inåt land. Inom strandskyddat område är det förbjudet att uppföra nya 
byggnader eller att förbereda för nya byggnader med mark- och 
schaktningsarbeten. Det finns möjlighet att söka dispens för strandskyddet, 
vilket man sedan 1:a juli 2009 gör hos kommunen (tidigare hos läns-
styrelsen, dock kan länsstyrelsen fortfarande upphäva en av kommunen 
given dispens). Möjligheterna att bli beviljad dispens kan i fallet anses vara 
goda, främst på grund av att fiskehamnen som fastighet och dess utbyggnad 

                                                 
1 http://www.morbylanga.se/sv/Startsida/Miljo-Boende/Bygga-Bo/ (juli 2009) 
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tvunget måste ligga vid vattnet för dess funktions skull samt att 
vindkraftverket i sig inte hindrar allmänheten från att röra sig längs 
strandlinjen (hamnen hindrar redan den möjligheten).1 Däremot är det 
viktigt att inte ”åtgärder vidtas som väsentligt försämrar livsvillkoren för 
djur- eller växtarter” (7 kap 16 § Miljöbalken).  

Stora delar av Öland är så kallade Natura 2000-områden och hade Bläsinge 
hamn legat inom detta skydd hade det varit nödvändigt med en 
tillståndsprövning enligt Miljöbalken.2 

4.1.5 Ljudpåverkan från vindturbinen 
En av de parametrar som brukar diskuteras och ifrågasätts mest vid 
vindkraftsprojektering är ljudpåverkan från vindturbinen. Det är också en av 
de viktigaste bedömningsgrunderna för kommunen vid bygglovsansökan för 
ett planerat vindkraftverk. Den akustiska effekt som en ljudkälla avger 
kallas ljudeffekt. För att uppskatta den tänkta vindturbinens ljudeffektnivå 
(Lwa) används ekvationen 3 

( ) 4log10
60

log50 −⋅+






 ⋅⋅
⋅= D

DV
L tip

wa

π
 (5.7) 

där Vtip är rotorbladens ”tip-speed-ratio” och D är rotordiametern. Med de 
data som ges från tillverkaren av turbinen fås en ljudeffektnivå på 94 dB, 
vilket kan jämföras med ljudet från en lastbil i normal hastighet på asfalt. 
Ljudet avtar sedan med avståndet från ljudkällan och ljudet vid en bestämd 
plats brukar naturligt kallas ljudnivå. Ljudnivån avtar med avståndet från 
ljudkällan enligt 3 

( ) RRLL waP ⋅−⋅⋅⋅−= απ 22log10   (5.8)  

där R är avståndet från ljudkällan och α är en frekvensberoende 
ljudabsorbtions-koefficient, vilken kan antas vara 0,005 dB(A)/m. För 
vindkraftverk i närheten av bostäder gäller gränsvärdet för ljudnivån 40 dB. 
Med de givna data i räkneexemplet fås en kurva på ljudnivåns avtagande 
med avståndet, vilken illustreras i figur 4.6. Det minsta avståndet till 
närmsta bostadshus ska då vara 190 m, vilket är möjligt att uppfylla på 
platsen. Vindkraftverkens tornhöjd är bortsedd men avståndet med denna 
medräknad skulle ha blivit marginellt mindre. Vid vidare projektering bör 
ljudeffektnivå beräkningar krävas av turbinleverantören.1 

                                                 
1 http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/amnen/Samhallsplanering/vindkraft.htm (maj 2009) 
2 Miljöbalk, Svensk författningssamling 1998:808 
3 Manwell, J.F, McGowan, J.G och Rogers, A.L, Wind Energy Explained Theory, Design 
and Application, John Wiley & Sons Ltd 2002 
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Figur 4.6. Ljudnivån från vindkraftverket som funktion av avståndet från 
turbinen. 

4.2 Solenergi 
Solen är en outsinlig energikälla som utnyttjas alldeles för lite i dagsläget. 
Solinstrålningen på Öland uppgår till ungefär 1020 kWh/m2 och år. 
Energiflödet är koncentrerat till sommarmånaderna och det högsta 
energiflödet inträffar i juli. Denna koncentration stämmer väl överens med 
användningen av energi i Bläsinge fiskehamn. Detta gör det angeläget att 
undersöka hur möjligheterna för en solenergianläggning är. Avsaltning med 
ClearCrystals™ teknologin skulle resultera i ett stort värmebehov 
koncentrerat till sommaren, vilket skulle ge ett gott underlag för en 
solvärmeanläggning, eventuellt kompletterat med exempelvis en värme-
pump. Eftersom hamnföreningen istället valde att gå vidare med en 
anläggning som använder sig av omvänd osmos, finns inte detta värme-
behov, utan endast ett behov av el. Detta leder till att det alternativ för 
solenergi som finns kvar är solceller för elproduktion.1 

4.2.1 Solcellssystem 
Den första juli 2009 kom en förordning om statligt stöd till solceller. Stödet 
innebär att ett bidrag kan fås på 60 % av solcellsanläggningens kostnad, 
både för produkt och för installationsarbeten. Bidraget kan bli maximalt 2 
miljoner kronor och kriteriet är att systemet ska vara anslutet till elnätet. På 
grund av detta bidrag finns intresset att undersöka möjligheterna för en 
solcellsinstallation i Bläsinge fiskehamn.2 

En solcell är en elektrisk komponent uppbyggd av halvledare och har den 
egenskapen att de kan konvertera solljus direkt till likström. Det fysikaliska 

                                                 
1 http://www.solelprogrammet.se/ (juli 2009) 
2 Förordning om statligt stöd till solceller, Svensk författningssamling 2009:689 
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fenomen som ger denna mycket önskvärda egenskap är den fotoelektriska 
effekten. Metoden har funnits länge men är fortfarande mycket omogen 
kommersiellt sätt, främst på grund av den relativt låga verkningsgraden och 
den höga tillverkningskostnaden.  

Lämplig placering för en solcellsanläggning på fastigheten Bläsinge 
fiskehamn är på de åt sydväst och sydost vända takytorna på de befintliga 
byggnaderna. Den möjliga solcellsytan åt dessa väderstreck uppskattas till 
cirka 120 m2. Byggnaderna är låga (max 6 m), så även om denna placering 
ger den mest återhållsamma åverkan estetiskt sett kommer ändå 
anläggningen att kunna ses av besökande och visa på ett miljöansvar. 1 

I detta avsnitt har inget produktexempel tagits fram utan schablonvärden har 
använts och beräkningarna har varit mycket enkla. De vanligaste solcellerna 
är gjorda av kristallint kisel och verkningsgraden brukar ligga under 15 %. I 
räkneexemplet har antagits en verkningsgrad inklusive likström/växel-
strömsomvandling på 12 %. För beräkning av energiproduktionen i en solel-
anläggning i Bläsinge fiskehamn används ekvationen  

pvsolpv AWE ⋅⋅⋅= αη   (4.7) 

där ηpv är verkningsgraden, Wsol den årliga solinstrålningen på Öland, Apv är 
solcellsarean och α är en faktor för kompensation för solcellernas vinkel 
mot horisontalplanet. α = 1 innebär en plant liggande solcell och i fallet med 
takmonterade celler riktade mot sydöst eller sydväst blir α = 1,05. Med de 
antagna värden som beskrivits ovan blir den årliga elproduktionen enligt 
ekvation 4.7, cirka 15400 kWh om hela den tillgängliga takytan täcks med 
solceller. Detta är bara ungefär hälften av det beräknade elbehovet på 32 
900 kWh som fastigheten har. Ungefärlig månadsvis variation diskuteras i 
nästa avsnitt.1 

                                                 
1 Green, Martin A, Solar cells, University of New South Wales 1998 
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5 Ekonomi 

5.1 Investeringsvolymer 
De investeringar som kommer att krävas för att finansiera eventuella 
alternativa elproduktionslösningar för Bläsinge fiskehamn, redovisas i 
Tabell 5.1, solcellsstödet inräknat. 

Tabell 5.1. Investeringsbehovet för de undersökta energilösningarna 
 Vindturbin, 

navhöjd 18 m 
Vindturbin, 
navhöjd 25 m 

Solelanläggning, 
120 m2 

Investeringskostnad  325 tkr 410 tkr 325 tkr 

Installationskostnad  70 tkr 75 tkr 55 tkr 

 

Verksamheten i Bläsinge fiskehamn är en näringsverksamhet och alla priser 
som anges är exklusive moms. Kostnaderna grundar sig på uppgifter från 
Liten Vind AB1 och när det gäller solcellsanläggningen på schablonvärden 
på €5 per installerad watt innan eventuella stöd.2 

5.2 Intäkter  
De intäkter som uppstår till följd av egen elproduktion kan delas upp på tre 
poster: 

• Försäljning av överskottsel 

• Försäljning av gröna el-certifikat 

• Nätnytta 

Dessutom tillkommer besparingen i och med den kostnadsminskning som 
man får då behovet av köpt el minskar. 

Intäkten för den el som säljs bestäms av det så kallade spotpriset på Nord 
Pool, den nordiska elbörsen. Spotpriset varierar kontinuerligt och beror på 
många faktorer, såsom fyllnadsgraden i vattenmagasinen, det totala 
elbehovet i Norden, elöverföringsflöden med mera. I räkneexemplen för 
Bläsinge fiskehamn har elpriset antagits vara månadsmedelvärdet sedan 
januari 2006 fram till och med juni 2008. Detta medelvärde är 0,38 kr/kWh.  

Handeln med el-certifikat är ett marknadsbaserat stödsystem för förnybara 
energikällor. Systemet går ut på att för varje producerad ”grön” kilowatt-

                                                 
1 http://www.litenvindkraft.se/ (maj 2009) 
2 http://www.solelprogrammet.se/ (juli 2009) 
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timme, blir producenten tilldelat ett el-certifikat. El-certifikatet kan sedan 
säljas på en marknad som är tvingad att köpa en viss kvot av certifikat. 
Medelvärdespriset för ett el-certifikat under samma period som tidigare 
nämnts var 0,24 kr/kWh. El-certifikaten tilldelas och kan tillgodogöras även 
för den el som direkt konsumeras inom hamnen.1 

Nätnyttan är en ersättning för att gynna produktionen där konsumtionen är 
stor, detta för att överföringsförlusterna i det svenska elnätet ska minska. 
Denna ersättning brukar ligga på ett eller ett par ören per kilowattimme. 
Kostnaderna för elhandeln antas ta ut intäkterna för nätnyttan och dessa två 
faktorer har inte inkluderats i den analysen. 

5.3  Utgifter 
Även utgifterna kan delas upp i ett antal poster, där de tre första gäller för 
både vindkraft- och solcellsystemen:  

• Kostnad för köpt el 

• Amortering av lån 

• Räntekostnader 

• Avgift för extra elmätning och anslutning 

• Ökning av fastighetsskatten 

• Underhållskostnad 

Avgiften för extra elmätning kommer inte att finnas i solcellsalternativet 
eftersom all el kommer att användas inom verksamheten.  De tre senare 
utgiftsposterna kan därför som förenkling anses gälla endast för 
vindkraftsalternativet, då ökningen av fastighetsskatten och 
underhållskostnaden kan bortses ifrån med hänvisning till osäkerheten i 
investeringskostnad. 

Kostnaden för den köpta elen beror, liksom försäljningen av el, på Nord 
Pools spotpris. Förutom detta läggs även på ett tillägg för den kvoterade 
mängden el-certifikat samt en elnätsavgift. Sammanlagt blir då kostnaden 
för den köpta energi 0,61 kr/kWh. Som näringsverksamhet betalar man dock 
varken energiskatt eller moms, vilket hade höjt det totala elpriset ytterligare. 

Beroende på de olika alternativens fluktuation över året kommer olika stor 
del av den producerade elen att kunna användas inom verksamheten, vilket 
påverkar hur stort behovet av köpt el är i de olika fallen. En jämförelse av 
månadsmedelvärdena för elproduktionen och elbehovet kan ses i figur 5.1. 
Förenklat kan sägas att all den producerade elen från solcellsalternativet kan 

                                                 
1 http://www.nordpoolspot.com/ (juli 2009) 
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användas inom verksamheten medan mycket mindre del kan användas för 
vindkraftsalternativen. För det 18 meter höga tornet ges att 38 % kan 
användas inom verksamheten, respektive 35 % för det 25 meter höga tornet. 
Detta är en viktig faktor då en såld kilowattimme inbringar 0,38 kr medan 
en inom verksamheten besparad kilowattimme sparar 0,61 kr.  

Elproduktionen jämfört med elbehovet
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Figur 5.1. Årsvariationen för elproduktionen och elbehovet 
 

Amorteringarna och räntekostnaderna baseras på investeringsvolymerna 
redovisade i Tabell 5.1. Räntekostnaderna beräknas med räntan 6 %. 

För att kunna sälja el måste mängden el som matas ut på nätet kunna mätas. 
Den befintliga mätaren gör ingen skillnad mellan ut- och inmatning. Årlig 
kostnad för denna extra mätning blir 3700 kr. 

Ett vindkraftverk ökar fastighetens taxeringsvärde med schablonvärdet 6400 
kr per installerad kW. Skattesatsen för fastighetsskatt är 0,2 % och således 
blir den årliga utgiften för ökningen av fastighetsskatten 12,8 kr/kW, vilket 
för produktexemplets del blir 320 kr/år. 

Underhållet som krävs för vindkraftverket innefattar bland annat en årlig 
tornbesiktning. Underhållskostnaden uppskattas därmed till 3000 kr/år för 
den aktuella storleken på torn och turbin. Detta ligger ungefär på samma 
nivå som schablonvärdet på 0,10 kr per producerad kWh. 

5.4 Livscykelkostnadskalkyl 
En livscykelkostnadskalkyl är en uppskattning av investeringars 
livscykelkostnad, det vill säga hur mycket i detta fall en energilösning 
kommer att kosta under den uppskattade livslängden. Livscykelkostnaden 
för de olika alternativen jämförs mot livscykelkostnaden för nolläget, det 
vill säga vad energisystemet kommer att kosta om det förblir som det är i 
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dagsläget. Livslängden för de olika lösningarna uppskattas till 20 år. 
Energikostnaderna under livslängden kan förväntas stiga allteftersom 
energipriset går upp. En kalkylränta på 6 % och en energiprisökning på 4 % 
per år har använts i livscykelkostnadskalkylen. Från 2001 till 2009 var den 
reella elprisökningen drygt 90 % vilket blir i medeltal 6,8 % per år. I nästa 
avsnitt diskuteras hur den framtida elprisutvecklingen påverkar 
livscykelkostnadskalkylen. Tabell 5.2 visar livscykelkostnaderna för de 
studerade elsystemslösningarna. Utifrån skillnaden i livscykelkostnad 
jämfört mot nolläget fås en årlig kostnadsbesparing. För alternativet med 
solcellssystem är kostnadsbesparingen negativ vilket betyder att åtgärden är 
dyrare än nolläget, det vill säga investeringen inte betalar sig under den 
antagna livslängden. 

 
Tabell 5.2. Livscykelkostnadskalkyl för räkneexemplen i Bläsinge hamn 

 Nuläge 
Vindturbin, 
navhöjd 18 m 

Vindturbin, 
navhöjd 25 m 

Solcells-
anläggning 

Inköp av el 602 tkr 337 tkr 306 tkr 461 tkr 
Amortering  395 tkr 485 tkr 380 tkr 
Räntekostnader  249 tkr 306 tkr 96 tkr 
Avgift för extra mätning  74 tkr 74 tkr  
Kostnad för ökad 
fastighetsskatt  6 tkr 6 tkr  
Underhållskostnad  60 tkr 60 tkr  
     
Försäljning av el  -268 tkr -341 tkr  
Försäljning av elcertifikat  -268 tkr -326 tkr -54 tkr 
Stöd för solceller    -228 tkr 
     
Total livscykelkostnad 602 tkr 585 tkr 570 tkr 655 tkr 
     
Årlig kostnadsbesparing  890 SEK 1 600 SEK -2 600 SEK 
     

 

Som visas i tabell 5.2, är den mest kostnadseffektiva lösningen, vind-
turbinen på 25 kW med ett torn på 25 meter. Skillnaden i livscykelkostnad 
mellan tornet på 25 meter och det på 18 meter är dock inte särskilt 
betydande, vilket gör att en avvägning får göras mellan den estetiska 
påverkan och skillnaden i lönsamhet. 
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6 Känslighetsanalys 

Som de tidigare avsnitten visar, beror den slutliga lönsamheten för 
investeringen på ett flertal olika parametrar, med mer eller mindre stort 
genomslag på resultatet. Flera av dessa kommer att vara relativt konstanta 
sett över tid, exempelvis klimatet, underhåll och amortering. Även 
räntekostnaderna går att förutsäga relativt väl eftersom det finns möjlighet 
att lägga upp finansieringen på olika sätt och binda eventuella lån. Det finns 
också parametrar där osäkerheten om framtiden är mer oviss. För att 
bedöma hur stor inverkan en förändring på dessa parametrar påverkar 
resultatet av livscykelkostnadskalkylen görs en så kallad känslighetsanalys. 
Eftersom lönsamheten för investeringen till stor del beror på de 
intäkter/kostnadsbesparingar från elproduktionen som projektet innebär är 
det naturligt att misstänka att dessa kommer ha stor inverkan på resultatet. 
De parametrar som påverkar vilka intäkter/kostnadsbesparingar som i 
verkligheten kommer hamnföreningen till godo är dels den totala mängden 
producerad el och dels det framtida elpriset. I tabell 6.1 och 6.2 redovisas 
resultatets känslighet för till synes små förändringar i elproduktion 
respektive elpris.  

Tabell 6.1. Lönsamhetens känslighet för den årliga elproduktionen i de tre 
produktalternativen. 
Avvikelse i 
elproduktion 

Vindturbin, 
navhöjd 18 m 

Vindturbin, 
navhöjd 25 m 

Solelanläggning, 
120 m2 

-5 % -1,330 SEK -830 SEK -3,940 SEK 

0 % 890 SEK 1,600 SEK -2,600 SEK 

5 % 3,030 SEK 4,030 SEK -1,360 SEK 

 
Tabell 6.2. Lönsamhetens känslighet för energikostnadsökningen i de tre 
produktalternativen. 
Energikostnads-
ökning 

Vindturbin, 
navhöjd 18 m 

Vindturbin, 
navhöjd 25 m 

Solelanläggning, 
120 m2 

2% -6,490 SEK -7,260 SEK -4,400 SEK 

4% 890 SEK 1,600 SEK -2,600 SEK 

6% 10,330 SEK 12,930 SEK -300 SEK 

 

Som ses i tabellerna ovan kommer framför allt den framtida ökningen av 
elpriset att påverka resultatet mycket. För till exempel vindkraftverket med 
en navhöjd på 25 meter skiljer sig den årliga lönsamheten med cirka 10 000 
kronor årligen, vilket under livslängden då blir 200 000 kronor, om den 
reella ökningen av energipriset blir 6 % per år än om den blir 4 %. Som 
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nämnts i föregående avsnitt var den reella elprisökningen mellan 2001 och 
2009 cirka 6,8 % årligen, vilket om detta står sig skulle påverka 
investeringens lönsamhet positivt. Elmarknaden i synnerhet och energi-
marknader i allmänhet har de senaste åren visat kraftiga och oregelbundna 
stegringar av priserna på energi, vilket gör att elprisökningen skulle kunna 
bli större än 4 procent per år. Utöver de mer oförutsebara orsakerna till detta 
som klimatet och avstängda kärnreaktorer, gör vår ökade sammankoppling 
med det Europeiska elnätet att Sverige ”importerar” det högre pris på el som 
länderna längre söderut i Europa har. Även om det troligaste är att Sverige 
kommer att få uppleva höga elprisökningar så bör inte bortses ifrån 
möjligheten att elpriset inte ökar i denna omfattning. Det finns alltså risk att 
lönsamheten i projektet inte blir så bra som förväntat. 

Även det politiska klimatet påverkar lönsamheten i att investera i en egen 
elproduktionsanläggning. Exempelvis är projektet helt beroende av de gröna 
el-certifikaten för att betraktas som lönsamt. För båda vindkraftsexemplen 
inbringar försäljningen av el-certifikat ungefär lika stor intäkt under verkets 
livstid som den direkta intäkten av den levererade elen till nätet. Även om 
stödet för förnybar elproduktion i framtiden inte finns kvar i form av el-
certifikat så kommer det troligen att finnas stöd för detta i någon form. 



 

29    

7 Diskussion - problematik och möjligheter 

För att lösa vattenförsörjningen i hamnen och få tillräckligt mycket tjänligt 
färskvatten för att kunna utöka verksamheten och i framtiden kunna erbjuda 
exempelvis boende eller försäljning av rökt fisk, finns möjligheten att 
producera färskvatten med Östersjön som vattenkälla. I dagsläget bedöms 
det mest realistiska sättet att göra detta vara genom membrantekniken 
omvänd osmos. Jämfört med ClearCrystals™ teknologin, den andra 
studerade tekniken är energiåtgången och således totalkostnaden för 
färskvattnet många gånger mindre.  

Som ett vidare steg att minska sina energikostnader finns det möjlighet för 
hamnen att producera sin egen el, till dels färskvattenproduktionen och dels 
till kylmaskinerna i kylrummet för fisken. Två olika sätt att producera el har 
undersökts, med vindkraft och med solceller. en livscykelkostnadskalkyl, 
där alla kostnader genom energiproduktionsanläggningens livstid har 
medräknats, visar att det med ett mindre vindkraftverk med tornhöjd på 18-
25 m går att göra en lönsam investering.  

Det stora problemet för lönsamheten i en eventuell investering i vindkraft är 
för hamnföreningens del den dåliga matchningen av möjlig produktion och 
behovet av el. Hade större del av den producerade elen gått att använda i 
den egna verksamheten hade lönsamheten kunnat ökas rejält. Ett förslag till 
att ta vara på mer av den producerade elen internt under vinterhalvåret 
skulle kunna vara att istället för att som i dagsläget värma fiskebåtarna med 
dess dieselmotorer när de ligger i hamnen, montera el-värmare och på så sätt 
spara in på bränslekostnaderna. Eftersom dieselförbrukningen inte 
studerades här har inte dessa effekter heller analyserats vidare. 

Att fiskehamnen i dagsläget varken betalar moms eller energiskatt på grund 
av att de är en näringsverksamhet försämrar också lönsamheten på en 
eventuell investering. Kostnaderna för dessa poster hade sparats in för 
exempelvis en privatperson när man minskar mängden köpt el.  

När det gäller el-produktion med solceller är det i livscykelkostnadskalkylen 
förutsatt ett statligt stöd för solceller på 60 % av den totala 
investeringskostnaden. När detta stöd lanserades 1 juli 2009, dröjde det inte 
länge innan hela den avsatta potten för stödet var uppbokad. Efter detta har 
det avsatts mer pengar till stöd för investeringar i nätanslutna solcells-
anläggningar. Möjligheten att få detta stöd bör noggrant undersökas om 
hamnföreningen väljer att gå vidare med planer som inkluderar el-
produktion med solceller.  

Som nämndes i föregående avsnitt är investeringen av naturliga skäl mycket 
känslig för elprisökningen under de kommande åren och till viss del även 
mängden producerad el. Det kan dock konstateras att sett till de senaste 
årens prisutveckling och den minimala mängden driftproblem som mindre 
vindkraftverk i allmänhet drabbas av, bör lönsamheten i verkligheten i alla 
fall inte vara lägre än den här kalkylerade. Vid fråga till producenter av 



 

30    

vindkraftturbiner kommer troligen en högre lönsamhet uppges och 
sanningen hamnar möjligen någonstans emellan. 

Det ska nämnas att en investering i en vattenavsaltningsanläggning och 
kanske framför allt i kombination med egen elproduktion också har andra 
kvaliteter än bara direkt ekonomiska. Det kan skapa en grön framtoning och 
ge ”goodwill” som i sin tur kan vara en fördel om hamnen i framtiden vill 
locka turister till de föreslagna aktiviteterna. 
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Bilaga - Produktblad, vindturbinsexempel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Märkeffekt (generator)  20 kW  

Maxeffekt (generator)  25 kW  

Startvind  3 m/s  

Märkvind  10 m/s  

Maxvind  15 m/s  

Vingbladskontroll  Fast bladvinkel  

Effektreglering:  Stall-reglering (tornet vrids bort från stark vind)  

Växellåda  Ingen växellåda, direktdrift av generator  

Rotordiameter  12 m  

Rotorhastighet  90 rpm  

Antal blad  3  

Bladmaterial  Förstärkt glasfiber  

Bladtjocklek  23 cm  

Bladbredd  60 cm  

Tornhöjd  Valfritt 12 - 30 meter  

Generator  3-fas permanentmagnetiserad synkron  

Kraftelektronik  Regenerativ frekvensomformare från ABB  
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