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Indledning

Klimaforandringerne har sat tydelige spor på den moderne verden og de fylder i dag meget på

den politiske dagsorden.

Der er store regionalt baserede forskelle på de klimakonsekvenser man ser i dag; fra ekstrem

tørke og hedebølge, til kraftige oversvømmelser og monsuner. Det forventes at disse

konsekvenser vil blive forværret de kommende år, derfor er flere lande med årene, blevet

mere miljøbevidste. (europa.eu)

Grundet klimaforandringerne har det været nødvendigt at finde på alternativer til de fossile

brændstoffer, der siden den industrielle revolution har lagt grundlaget for vores industrielle

samfund. Energi, i form af el, er centralt for menneskeheden da det bliver brugt i mange

sammenhænge.

Historisk set har afbrænding af fossile brændstoffer samt udnyttelse af vindenergi drevet

samfundet. Fra 1100 tallets kornmølle til det 17. århundredes dampmaskine og videre igen til

moderne el-produktion gennem blandt andet vindmøller og kraftværker. I nyere tid har

udviklingen og forbedringen af den fotovoltaiske teknologi, bedre kendt som solceller,

muliggjort en større grad af decentraliseret energiproduktion, ved at tilgængeliggøre

privatejede anlæg. På denne måde kan de hjælpe med at gøre husholdningers strømforbrug

mere grønt. Dertil kan installationen af solceller være en mulig løsning på forurening, da det

mindsker behovet for C02e udledende kraftværker. (greenmatch.dk).

Spørgsmålet er; hvorfor er solceller ikke mere udbredte i Danmark? I denne opgave, vil

projektgruppen undersøge problemstillingen om, hvordan solceller fungerer samt hvorfor de

ikke er mere udbredte i Danmark. Dette vil projektgruppen bl.a. gøre ved hjælp af

TRIN-modellen som vil blive benyttet til at analysere, hvordan solceller er opbygget.

Projektgruppen vil ydermere kigge på en empirisk analyse omhandlende de tiltag Japan har

taget i årene 1996-2006 og hvilke resultater, der er kommet ud af det. Til sidst i opgaven vil

projektgruppen undersøge hvordan vindmøller og solceller kan sammenlignes, i en

komparativ analyse, for at kortlægge hvilke årsager, der kan være grund til at solcellerne,

ikke er mere udbredte.
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Problemfelt

Klimaforandringer er hovedårsagen til at man bliver nødt til at opfinde alternative

energikilder og måder at få strøm på. De menneskeskabte klimaforandringer er kommet ved

at man eksempelvis afbrænder fossile brændstoffer, for at få energi og lave strøm.

Afbrændingen udleder mere CO2e i atmosfæren, som gør at niveauet af drivhusgasserne

bliver forhøjet. Drivhusgasserne er nødvendige for at der kan være varme på Jorden, men et

forøget niveau af dem kan give en negativ effekt på klimaet, som gør at temperaturen vil

stige, på hele planeten. (Videnskab.dk, 2019)

Problemet ved klimaforandringer er at det påvirker os alle sammen i verden. Ved hjælp af

grønne løsninger kan vi være med til at ændre på fremtiden. Der findes allerede et hav af

forskellige løsninger såsom vindmøller, vandturbiner og solceller. Solceller laver strøm

hvilket er noget vi skal bruge rigtig meget af i fremtiden, siden elbiler skal være en del er

fremtidens løsninger. Solcellernes levetid og effektivitet samt deres produktion som har

påvirkning på miljøet, er alle faktorer der spiller ind i at solceller ikke er nær så udbredt.

(Videnskab.dk, 2016)

Projektgruppen vil undersøge hvordan solceller virker og om de er udbredte i Danmark, eller

ej. Om de kan komme til at spille en rolle i vores fremtidige energisystem, da det er noget

som kan påvirke vores fremtid, finder vi dette emne spændende. (Videnskab.dk, 2016) Ved at

bruge STS’ teorier såsom nudging, vil projektgruppen lægge fokus på hvordan denne teori

kan implementeres, i diffusionen af solceller. Vi vil benytte os af TSA’s TRIN-model til at

analysere samt bruge roadmapping til at skabe vores produkt, som skal vise hvordan man kan

implementere solceller, over en tidsperiode.

Vi har valgt at lægge fokus på solcellerne fordi det er noget som både kan ejes af borgerne og

staten. Dette kan give os mere materiale at arbejde med da solcellerne ikke nødvendigvis

behøver at være placeret i store solcelleparker, men blot kan være en del af den almene

borgers hverdag. Derfor er projektgruppens hovedfokus på solceller, men der vil senere i

opgaven blive lavet en  sammenligning af vindmøller og solceller, for at give en bedre

forståelse af hvilke fordele og ulemper begge løsninger har.
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Problemformulering

Nedenstående afsnit omhandler problemformuleringen samt problemstillinger. Derudover

skal dette afsnit give en forståelse for projektets form.

Problemformulering:

- Hvordan virker solceller og hvorfor er de ikke mere udbredte i Danmark?

Problemstillinger:

- Analyse af TRIN-modellen med fokus på solceller

- Hvilken betydning har de tiltag som Japan har foretaget i årene 1996 til 2006?

- Hvad er udbyttet ift. produktionsforurening for solceller kontra vindmøller.

- Hvad er den mest investeringseffektive løsning?

Semesterbinding

At være studerende på Roskilde Universitets Campus (RUC) indebærer et stort fokus på

den/de studerendes evne til at udnytte deres nyfundne viden fra de øvrige semesterkurser, i et

tværfagligt semesterprojekt. Afsnittet vil beskrive valget af fagdimensioner, samt kort gøre

rede for de benyttede fags kursusindhold. Dette gøres for at eventuelt udefrakommende

læsere får indblik i vores ståsted hvorudfra projektet udarbejdes.

Vi er dette projekt blevet instrueret i at benytte faget Teknologiske Systemer og Artefakter

(TSA) som hovedfag for udarbejdelsen af projektet, og der vil derfor være et øget fokus på

netop denne fagdimension. Dimensionen lægger stor vægt på teknologier i en teknologisk

sammenhæng, hvilket alene kan give en endimensionel opfattelse af en given teknologi.

Gruppen har derfor valgt at kombinere TSA-dimensionen med STS-dimensionen

(Subjektivitet, Teknologi og Samfund). Denne kombination ser vi som være oplagt til et

tværfagligt projektarbejde, da disse i samspil kan beskrive og analysere teknologiske

artefakter, såsom solceller, i både en teknologisk og en menneskelige sammenhængen, samt

hvordan hvordan, hvorfor og for hvem det udvikles og implementeres.

Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA)

Her følger en beskrivelse af kurset. Der tages udgangspunkt i kursusbeskrivelsen fra

study.ruc.dk
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På 1. semester var formålet med kurset at udstyre den studerende med viden og redskaber der

skulle tilvejebringe forståelse og analyse af teknologiske artefakter, hovedsageligt ved brug af

TRIN-modellen. Kurset på 1. semester indeholdte også en introduktion til programmet

processing, hvilket er et programmeringsværktøj.

2. semester bød på flere forskellige grene af TSA kurset, hvoraf kun ét kunne vælges. Vi har

valgt at inkludere materiale fra TSA 2 Bæredygtig Teknologi, da vi på dette kursus lærte om

roadmapping, hvilket er en metode vi ser som brugbar for vores projekt.

Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS)

Her følger en beskrivelse af kurset. Der tages udgangspunkt i kursusbeskrivelsen fra

study.ruc.dk

Kurset har til formål at give den studerende adgang til metoder og teorier der underbygger

undersøgelse og forståelse af sammenhængen mellem mennesker, teknologier og samfund, og

hvordan disse påvirker hinanden internt. Kurset har indtil videre inluderet undervisning og

litteratur i blandt andet aktør-netværksteori, nudging, interviewteknikker, addiction by design,

mv., af hvilke gruppen i projektforløbet ønsker at benytte nudging teorier.

Dertil har vi gennem undervisningen og litteraturlæsningen fået en dybere forståelse for

blandt andet de politiske, etiske og filosofiske aspekter som teknologi og mennesker skaber i

fællesskab, synergier og dissonanser der opstår mellem teknologier i en verden af profit,

mennesker og kultur, og bæredygtigheden af vores, som mennesker, brug og konsumering af

teknologi i både miljømæssige og etiske kontekster.

Design og konstruktion (D&K)

Her følger en beskrivelse af kurset. Der tages udgangspunkt i kursusbeskrivelsen fra

study.ruc.dk

Design og konstruktion har til formål at udstyre de studerende med værktøjer til at kunne

arbejde med designprocesser såsom at kunne evaluere og organisere dem. Dimensionen

benytter sig af begreber og teorier indenfor arkitektur, design samt problemstillinger som er

videnskabsteoretiske. Vi har arbejdet med systemer og artefakter som omhandler eksempelvis
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risikoanalyse, modellering, evaluering og behovsanalyse. Værktøjerne og metoder i denne

dimension har lagt fokus på at støtte designprocesser.

Gennem forelæsninger har vi arbejdet med modeller som gør planlægning af projektskrivning

mere overskueligt. Herunder den dobbelthalede fisk, som projektgruppen har valgt at benytte

i projektskrivningen.

Metode

Dobbelthalede fisk.

Den dobbelthalede fisk er en planlægningsmodel der kan bruges i projektskrivning. Fisken er

delt op i en trekant, en stor cirkel og en trekant igen. Den første trekant omhandler

planlægningen af projektet og inspirationsfasen, hvorudfra problemformuleringen fastsættes.

Det er i dette trin at litteratur bliver indsamlet og hvor udgangspunktet bliver sat.

I cirklen, som udgør fiskens krop, foregår hovedarbejdet. I venstre side af cirklen foregår der

bearbejdning af indsamlet materiale samt dataindsamling. I den højre side af cirklen sker

analysering, fortolkning og sammenligninger.

I højre hale  bliver problemformuleringen besvaret hvorefter evaluering, konklusion og

perspektivering laves. (D&K, forelæsning, 8. september 2020 - egne noter)

I vores projektplanlægning har man brugt den dobbelthalede fisk til at finde frem til den

endelige problemformulering. Vi skabt os et overblik over, hvordan vores opgave kunne

hænge sammen. Vi startede med at finde ud af hvorfor emnet var interessant. Derefter

indsamlede og læste vi noget litteratur, som gav os mere inspiration til, hvordan vores

problemformulering kunne komme til at se ud. Da vi havde skabt os et overblik og vi havde

fundet frem til problemstillingen ved hjælp af inspiration, begyndte vi at finder metoder og

andre former for modeller og teorier vi kunne arbejde med. Derefter startede selve

opgaveskrivningen med analyse samt indsamling og bearbejdning af data.
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Kilde: Design & Konstruktion, forelæsning 8. september 2020 - Pries-Heje, slide 33

kvantitativ metode

Når der bliver talt om empirisk forskning bliver der hovedsageligt brugt to forskellige

fremgangsmåder: Kvantitativ og kvalitativ metode. Disse to forskellige fremgangsmåder er

metoder man kan udføre dataindsamling på. Projektet vil lægge fokus på den kvantitative

metode.

Den kvantitative metode indebærer undersøgelser som kan være statistik, målinger og

spørgeskemaundersøgelser. Resultaterne er statistiske og kan tælles, dette kalder man også

den hårde data. Den kvantitative metode er deskriptiv og er god til at skabe overblik over

problemstillingens omfang. I kvantitative undersøgelser er der ofte mange deltagere,

eksempelvis i spørgeskemaundersøgelserne der foregår på en større plan.

Generaliserbarheden er stor når der er mange testpersoner i undersøgelserne, dette kan være

en fordel da man kan opnå en bredere vifte af repræsentativitet. (Lungholt, Metelmann, 2010:

42-43) Typisk bliver kvantitative undersøgelser brugt i det man kalder en deduktiv

sammenhæng, hvor man har dannet sig en hypotese, inden for ens problemstilling. (Harboe,

2014)

Projektgruppen har valgt at bruge den kvantitative metode i projektopgaven, da man kan have

med en større gruppe af respondenter at gøre. Derfor kan man få et større overblik over hvad
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folk mener samt lave en mere generaliserende analyse, som er meget brugbart i vores

tilfælde, da det ikke er brugervenlighed af solcellerne, vi kigger på. Vi spørger alle

respondenter om de samme spørgsmål og giver ikke mulighed for at skrive kommentarer eller

uddybe deres valg, derfor har det været oplagt for os at lave et spørgeskema.

Spørgeskema

Et spørgeskema er en kvantitativ undersøgelse som kan foregå på enten papir eller online.

Her udfylder respondenterne et spørgeskemaet der består af nogle spørgsmål, som

respondenterne kan vælge at svare på forskellige måder - alt efter de begrænsninger som

forskeren har sat for svarene. På den måde kan man indsamle data på stor plan eftersom en

masse respondenter kan deltage i undersøgelsen. Efter dataen er indsamlet kan man analysere

den og undersøge hvordan respondenternes svar varierer alt efter køn, alder, uddannelse,

økonomisk status osv. (Harboe, 2014)

Når man laver spørgeskemaet er det vigtigt at have sine respondenter og selve

problemstillingen i mente. Dog skal spørgeskemaet være forståeligt for respondenterne, ellers

kan der opstå misforståelse og det kan give nogle svar som ikke er brugbare – og på den

måde kan man risikere at ens spørgeskema er meningsløst. (Harboe, 2014)

Vi har sørget for at vores spørgsmål er relevante og dækker hele vores problemstilling. Vi er

gået efter faktuelle spørgsmål, så respondenten ikke selv skal skrive et svar, men blot vælge

en svarmulighed. Vi har også sørget for at vores spørgsmål ikke er lange, men korte og

direkte. På den måde undgår man at respondenten skal fortolke spørgsmålet, men blot kan

svare. (Harboe, 2014)

Spørgsmålene er stillet i en sådan rækkefølge, så motivationen er hos respondenterne allerede

fra starten af. Vi har prøvet at fange respondentens opmærksomhed ved at stille spørgsmål om

bæredygtighed først, og derefter bevæge os videre med selve solcellerne som fokus.

Vi har planer om at sende et spørgeskema ud for at indsamle data, på hvordan danskernes

holdning er til solceller generelt. Vores formål med spørgeskemaet er at få en bedre forståelse

på hvorfor solceller ikke er så udbredt privat, i Danmark. Vi regner med at få noget data ud af

skemaet som vi kan analysere og tegne et billede af om faktorer såsom gener og økonomien

ved solceller spiller en rolle i forhold til deres popularitet. Vi har lavet et spørgeskema med
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spørgsmål som lægger fokus på om respondenterne tænker bæredygtigt, hvilke holdninger de

har til udseende og placering af solceller samt prisen og bonusser fra staten. Spørgsmålene er

alle lavet med lukkede svar, som gør det lettere at analysere efterfølgende. For at undgå at få

flere svar på ét spørgsmål, har vi valgt at lave svarmulighederne som skalasvar på 1-5, hvor 1

er ”Meget Uenig” og 5 er ”Meget Enig”.

Vi har netop valgt at lave et spørgeskema, da det giver flere svar og på den måde kan vi få et

større indblik i hvordan mange respondenter tænker om solceller. Det er en smart måde at

indsamle meget data, hurtigt. Vi har valgt at lave spørgeskemaet digitalt så vi kan få en større

mængde af respondenter, samt tage hensyn til pandemien. Vi har også valgt et digitalt frem

for et fysisk for at undgå at spørgeskemaet virker uoverskueligt for respondenterne.

Feedback på spørgeskema

Projektgruppen fik en del feedback på vores spørgeskema. Dette er alle ting som vi kunne

have gjort anderledes da spørgeskemaet blev lavet.

En af respondenterne skrev at det havde været rart med et kommentarfelt, hvor

respondenterne kunne have givet en kommentar i forbindelse med deres svar.

En anden respondent gav udtryk for at spørgsmål som spurgte ind til hvorfor at man

overvejede eller havde solceller. Denne respondent gav også et udtryk for at han havde svært

ved at gennemskue det økonomiske, når det kom til investering i solceller.

En tredje respondent snakkede om at spørgeskemaet var en smule dårligt, i den forstand at

han selv havde og gerne ville have solceller, dog ikke på hans tag. Han supplerede også med

en kommentar omhandlende at undlade ændring på rammevilkårene når det kom til at private

skulle investere i grøn omstilling.

Spørgeskemaet kunne have været bedre hvis det var lavet i god tid, på den kunne måde kunne

projektgruppen have udgivet og ændret på spørgeskemaet til det var tilfredsstillende. Et af

spørgsmålene som også virkede forvirrende for respondenterne, var spørgsmål 9 - som

medførte at kun 44 af de 46 svarede på det. Hvis projektgruppen skulle have haft bedre

virkning af dette spørgsmål, kunne man omformulere det så respondenterne bedre forstod det,

eller lave en beskrivelse, under selve spørgsmålet.

Efter disse kommentarer fra respondenterne, har det været givtigt at det kunne have været

bedre at interviewe respondenterne, for at få mere uddybning af deres svar og hvilke andre
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synspunkter de har på solceller. Derfor havde det måske været bedre at inkludere kvantitativ

og kvalitativ metode i opgaven. Hvis vi havde inkluderet interviews i vores opgave havde vi

haft muligheden for at få et bedre indblik i hvorfor respondenterne svarede som de gjorde

samt spørge dem ind til at andre ting som kunne lægge sig op af resten af opgaven.

Roadmapping

Projektgruppen ønsker i projektets forløb at benytte Roadmapping-metoden fra TSA 2, til

udviklingen af  vores produkt.

Roadmapping-metoden består i at opstille en udførlig plan for opnåelsen af et mål med ét til

flere delmål på vejen til en endelig eller slutlig løsning. Denne plan består i såkaldte

udviklingspunkter, der beskriver hvilke tiltag, teknologier, lovgivninger mm. der skal

afsluttes eller implementeres, og oftest også i hvilken rækkefølge dette skal ske, for at opnå

den valgte/givne målsætning.

Roadmapping-metoden lægger derfor op til undersøgelse og analyse af blandt andet

nuværende og kommende teknologier som kan optimere og forbedre eksisterende

teknologier, eller helt muliggøre nye teknologiers udvikling. Dertil kan roadmappet

beskæftige sig med nutidige og fremtidige politiske beslutninger, eller noget lignende, der

menes at kunne være af betydning for emnet.

Med baggrund i dette kan udviklingspunkter udformes, og roadmappet begynder at tage form.

Roadmaps kan laves i forskellige varianter og vi vil i vores projekt lave en grafisk afbildning

af et roadmap for vores emne, samt vedlægge en kort beskrivelse. Formålet er dermed ikke at

lave et uudtømmeligt roadmap for emnet, men derimod at supplere projektet med

Roadmappet som produkt.

Teori

TRIN-modellen

Niels Jørgensen ‘Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre

mekanismer og processer.’

Projektgruppen vil komme ind på TRIN modellen, som er et analyseværktøj, der skal give

læseren en bredere forståelse af solceller.
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Underviser på RUC, Niels Jørgensen beskriver i “Digital signatur. En eksemplarisk analyse af

en teknologis indre mekanismer og processer.” at TRIN-modellen ikke skal ses som værende

en metode, men snarere at give spørgsmål med begreber, som kan bruges til at skabe

inspiration til den teknologiske analyse. Altså behøves TRIN-modellen ikke at blive brugt

hver gang man analyserer teknologi, men det er en mulighed. (Jørgensen, 2020)

Projektgruppen har valgt at placere TRIN-modellen under teori, fordi der er blevet undervist i

den, men det fremstår det ikke er en teori.

TRIN-modellen består af seks trin:

1. Teknologiers indre mekanismer og processer.

Dette trin omhandler de mekanismer samt processer i teknologien, der medvirker til at

teknologien lever op til de formål den har. (Jørgensen, 2020)

Et eksempel på dette kan være en vindmølle, som har til formål at producere elektricitet ved

hjælp af vind. De indre mekanismer anses i dette tilfælde, at være vingerne, der driver en

generator, som ved hjælp af vinden drejes rundt, og på den vis skaber elektricitet.

2. Teknologiers artefakter.

Andet trin i TRIN-modellen belyser de menneskeskabte genstande. Et teknologisk artefakt er

dermed et artefakt, som har en teknologisk funktion. Følgende trin kræver en specifik

gennemgang af de artefakter, som er en del af teknologien. (Jørgensen, 2020)

Et eksempel på dette kunne ligeledes være vingerne, som er udviklet og skabt af mennesket,

og er en nødvendighed for teknologiens formål.

3. Teknologiers utilsigtede effekter.

Dette trin omhandler de ulemper en given teknologi har eller kan have. Dette trin opdeles i to

former for utilsigtede effekter: normal effekt eller risici.

Normal effekt omhandler de ulemper, som er en del af teknologien, og kan ikke undgås.

Risici er gener, der kan medfølges af konstruktionen, men ikke nødvendigvis gør. (Jørgensen,

2020)
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Dette kan eksempelvis være at en vindmølle kan ødelægge udsigten for beboere i det

pågældende område.

4. Teknologiske systemer.

Trin 4 handler om netværket og de teknologiske systemer rundt om de teknologiske

artefakter. Man ville kalde dette punkt for ‘makro-punktet’ i TRIN-modellen, da det fokuserer

på det større perspektiv, hvorimod trin 2 havde fokus på ‘mikro-punktet’, da det fokuserer på

det teknologiske artefakt. (Jørgensen, 2020)

Et eksempel kunne være at vindmøllen har en tilslutning til el-nettet. El-nettets kapacitet kan

også spille en rolle, da man kan blive nødt til at lukke for strømproduktionen, hvis forbruget

ikke er højt nok, og der bliver produceret for meget strøm. Forbrugerne som bruger strømmen

som vindmøllen har produceret, er også er en del af netværket.

5. Modeller af teknologier.

Følgende trin kan være opstillede modeller, som enten kan numeriske, fysisk eller visuelle.

Afhængigt af projektets fokus, kan dette trin hjælpe med præsentere noget, som skal gengives

eller undersøges, for at give en bedre forståelse. (Jørgensen, 2020)

Dette kan eksempelvis være en formel, som skal vise mængden af elektricitet, der bliver

skabt af en vis mængde bevægelsesenergi.

6. Teknologier som innovation.

Sidste trin er en implementeringsplan, som indebærer en eller anden form for effektivisering.

Her ser man på, som i trin 1, teknologiens formål, som er til af en årsag. Der kan dog være

nogle barrierer for udbredelsen af teknologien, som i trin 3, der eventuelt kan forbedres. Et

eksempel herpå kunne være reducering af C02 udledning under produktionen af vindmøller,

grundet forbedringer i materialerne.

(Jørgensen, 2020)
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Relevans og kvalificering af TRIN-modellen

Som tidligere beskrevet finder projektgruppen ikke alle seks trin nødvendige at beskrive, hvis

ikke det har relevans for projektet. Trinene skal kvalificeres efter deres evne til at bearbejde

problemformuleringen; Hvordan virker solceller og hvorfor er de ikke mere udbredte i

Danmark?

Projektgruppen har derfor valgt at bruge trin 1,2,3,5 og 6 for, at kunne besvare

problemformuleringen på bedst mulig vis. Disse trin skulle gerne hjælpe med at opnå en

dybere indsigt i solcellens formål, og på den måde analysere hvilke faldgruber, der kan være

årsagen til at solceller ikke er så udbredte.

Trin 1 og 2 ser man på indre processer og artefakterne, som er nødsaget, så solcellen kan

fungere. Disse trin hjælper projektgruppen med at analysere om solceller fungerer optimalt,

og om det kan effektiviseres.

Trin 3 giver anledning til at se på de uønskede følger som solceller har, eller kan have. Dette

anses også som værende et vigtigt trin, da dette bl.a giver projektopgaven svar på, hvorfor

solceller kan være uønsket.

Trin 5 er en numerisk præsentation af den solcellens output, som senere hen i projektet vil

blive sat om mod vindmøllens out, som er en anden form for grøn energi, for at kunne

vurdere, hvilken form, der yder bedst.

Trin 6 giver projektgruppen anledning til at præsentere solcellens formål i et bredere

perspektiv, som skal hjælpe med at finde tiltag til , hvorledes man kan gøre solceller mere

attraktive.

Zhang, Yu., Song, J., Hamori, S, ‘Impact of subsidy policies on diffusion of photovoltaic

power generation’

Formålet med den akademiske artikel er, at identificere de faktorer, der driver udbredelsen af

solcelleanlæg i Japan, og at foreslå foranstaltninger til yderligere udbredelse.

Japan var et af de første lande, der fulgte forskning og udvikling indenfor solcelleanlæg og

indførte politikker, der understøttede udbredelsen af solcelleanlæg.

Fra 1996 til 2006 har man i Japan indsamlet data omkring udbredelsen af solcelleanlæg. Det

empiriske resultat beviser, at den regionale stats politik har en signifikant betydning. Man er
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ligeledes kommet frem til at installationsgebyret har en negativ effekt, hvorimod

boliginvesteringer samt miljøbevidsthed blandt befolkningen har en positiv effekt.

Denne tidlige start gjorde Japan til en af de mest førende inden for den globale

solcelleindustri indtil 2004. Her valgte Japan trinvist at afskaffe statsstøtte til solcelleanlæg

og Japans solcellemarked begyndte at krympe. År for år reducerede den japanske regering sin

støtte til installation af solcelleanlæg og i 2006 var støtten fuldstændig afskaffet.

I 1995 var et 3 kW-system til boliger berettiget til et tilskud på ca. 2,6 millioner yen,

hvorimod beløbet i 2004 var faldet til 135.000 yen.

Projektgruppen har valgt at benytte resultatet for denne videnskabelige artikel som en

teoretisk baggrund for den udtrykte effekt statslige tilskud har på diffusionen af solceller.

Nudging

Nudging er et begreb indenfor både design og adfærdsteori. Det er en måde hvorpå man kan

’skubbe’ folk i en bestemt retning, når det kommer til at tage valg. Man lader stadig alle

muligheder være åbne, men man gør en af mulighederne mere attraktiv eller lettere (Thaler &

Sunstein, 2009)

Eksempler på nudging i hverdagen kan være en sms som minder en om at man har en tid hos

lægen, næste dag eller de små billeder man ser på cigaretter i supermarkedet, som skal

skræmme folk fra at købe dem. (Sunstein, 2014)

Fordi at det ligger naturligt for menneskehjernen at være doven og sjældent tænke langsigtet,

er nudging en smart måde at hjælpe folk til at træffe gode beslutninger, eksempelvis indenfor

sundhed og økonomi, uden tvang. ‘Gode’ beslutninger skal dog forstås som afsenderens egen

forståelse af, hvad der for modtageren er godt. (Thaler & Sunstein, 2009)

Vores hjerne er delt op i to kognitive systemer; Det automatiske og det refleksive system.

Begge systemer fungerer på to forskellige måder.

14



Det Automatiske System Det Refleksive System

ubesværet besværlig

hurtig langsom

ubevidst bevidst

Ukontrolleret Kontrolleret

faglært Følger regler

associativ deduktiv

Det automatiske system indebærer reflekser, såsom at man flytter sig hvis en genstand bliver

kastet mod en. Man tænker ikke meget over tingene, når det automatiske system bliver brugt

og det er den ældste del af vores hjerne som bliver brugt.

I modsætning til det automatiske system er det refleksive system meget mere krævende, i den

forstand, at man tænker mere over tingene, når dette system bliver brugt. Det er det refleksive

system der er i brug når man regner, tager store beslutninger, såsom hvad ens uddannelse skal

være samt når man taler fremmedsprog, som man ikke er helt flydende i. (Thaler & Sunstein,

2009)

Status quo bias

Hvis folk udvikler en holdning til ting, som gør at man bliver mere ligeglad, kan det medføre

at man bliver i den nuværende situation, uanset om det har konsekvenser eller ej. Det kan

være ting som at man bliver på den samme tv-kanal, fordi man ikke gider at trykke væk, og

får en mentalitet om at det kan være ’lige meget’. (Thaler & Sunstein, 2009)

Framing

Hvordan man præsenterer og fremlægger en problemstilling er yderst vigtigt. Det kan nemlig

påvirke folks svar meget, hvis problemstillingen bliver fremlagt på en forkert måde. Dette

bliver kaldt ’framing’ og kan ses som at være et meget stort nudge, som har meget magt –

derfor er det vigtigt at de ikke misbruges. Når folk får fremlagt en problemstilling tænker

deres refleksive system ikke over andre mulige opsætninger af problemet, og derfor kan det

være svært for folk at se problemet fra en ny vinkel. (Thaler & Sunstein, 2009)
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Analyse

TRIN-modellen

Trin 1. Teknologiers indre mekanismer og processer.

Solceller er den gængse hverdagsbeskrivelse af solcelleteknologien i monterbar panelform.

Solceller er dog ikke lig med de paneler vi ser opstillet på marker, eller monteret på hustage,

men er i stedet den indre drivkraft der muliggør udvindingen af elektricitet fra solkraft.

Solcellepanelet kan opgøres i flere forskellige der tilsammen udgør det panel vi ser i dag.

Dette består af fotovoltaiske celler der muliggør omdannelsen af solenergi til elektrisk energi,

et par stødabsorberende lag der beskytter cellerne, et ydre lag af hærdet glas, der beskytter

mod bl.a. vind, vand og korrosion, og sidst men ikke mindst en omformer/inverter som

forbinder solcellen med husstanden og det lokale elnet.

Hærdet glas og stødabsorberingen giver dybest set sig selv; disse er gennemsigtige for at

tillade at lys kan nå ind til de fotovoltaiske celler som glas og stødabsorbering beskytter. De

tjener derfor et vigtigt praktisk formål, men er derudover ikke essentielle for det tekniske

virke af solcellen.

De fotovoltaiske celler er der hvor magien virkelig sker. Hver celle består af halvledere der er

behandlet på en sådan måde at disse kun tillader elektricitet at passere igennem i én retning.

Disse halvledere er placeret i stakke af to (den ene oven på den anden), hvilket er essentielt

for virkningen af solcellen. De to halvledere, ofte refereret til som “wafers”, kan være lavet af

silicium, hvilket er et vellidt materiale i produktionen af solceller.

Før end at der kan udvindes elektricitet fra sollyset, skal halvlederne ‘dopes’. Doping er den

tekniske betegnelse for aktivt at ændre på elektrontallet i siliciumatomet, hvorigennem de to

halvledere bliver henholdsvis positivt og

negativ ladet (Semiconductor Technology

from A to Z). Denne proces kaldes også for

p-doping og n-doping (positiv/negativ).

Doping sker ved at introducere urenheder i

siliciummet vha. andre grundstoffer, fx bor

eller fosfor. Når et doping element er blevet

introduceret, vil antallet af elektroner i den

siliciumholdige wafer ændre sig, og der vil
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enten være et overskud af elektroner, hvilket skaber en negativt ladet wafer, eller et

underskud af elektroner, hvilket skaber en positivt ladet wafer.

Når de to wafers sættes sammen, vil der i deres samling ske en udjævning af elektroner,

hvilket skaber en midterzone, hvor wafersene er hverken positiv eller negativt ladet, en

såkaldt udtømt zone (2011, Ingeniøren). De to wafers kan her opdeles i tre zoner: den øvre

negative, den midterste udtømte og den nederste positive. Grundet de forskellige zoners

ladning, eller mangel deraf, opstår et svagt magnetfelt mellem de to wafers. Når solen

rammer cellen, tilføres en tilstrækkelig mængde energi til at zonen frigiver elektroner.

Elektronerne vil, grundet magnetfeltet, blive tvunget op i den negativt ladet zone, hvor

mængden af elektroner forøges, samtidig med at manglen på elektroner i den positive zone

stiger. Ved at forbinde de to zoner med en elektrisk leder, fx en kobberledning, kan der

kontinuerligt tilføres elektroner fra den negative zone til positive, hvormed der nu kan

‘høstes’ direkte strøm - direct current, DC.

Da stikkontakterne i de danske husholdninger alle leverer vekselstrøm, AC, skal der bruges

en konverter til at omdanne DC’en fra solcellen til AC. Konverteren skal også justere

mængden af volt og ampere der bliver sendt ud i husstanden eller elnettet, så disse ikke

overbelastes.

Man kan købe mange forskellige slags solceller, men ikke alle fungerer på samme måde.

De mest populære er polykrystallinske solceller, monokrystallinske solceller og

tyndfilmssolceller.

Den største forskel på monokrystallinske solceller og polykrystallinske solceller er hvor

mange krystaller der er per. celle. Monokrystallinske består af én krystal per. celle, hvor

polykrystallinske solceller har flere forskellige krystaller per. celle. Tyndfilmssolceller har

ingen krystaller, men bliver til gengæld dampet med silicium på metalfolie eller glas eller

også bliver siliciummet indkapslet i plast som er fleksibelt. (solcelleforening)

Solceller lavet af silicium, er en halvleder der fungerer på samme måde, som en computer

chip (Kaels), derfor er de mest effektive når temperaturerne er lave. (Ingeniøren) Man kan

købe hvide solceller, som reflekterer det overskydende sollys og på den måde køler

solcellerne, hvilket gør at effektiviteten øges. Dog er sorte solceller de mest udbredte, da de

camouflerer sig bedre på taget. (phonixtagenergi)
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Trin 2. Teknologiers artefakter.

En artefakt er en genstand, som er frembragt af mennesket. Et

teknologisk artefakt er dermed et artefakt, der har en teknologisk

funktion. Dette trin omhandler de artefakter, som benyttes til den

pågældende teknologi. Teknologien i dette tilfælde er udnyttelse af

solenergi til elproduktion samt opvarmning. For at opnå teknologiens

formål, er man nødsaget til at se på de forskellige elementer.

En solcelle anses oftest som den samlede artefakt, men et standard

panel indeholder typisk omkring 60 mindre solceller.

Som tidligere nævnt i trin 1, bevæger elektronerne sig fra negativ til positiv lager, via

halvlederen. Halvlederen findes i hver af de mindre solceller, hvis funktion er at lede

elektronerne. Denne består primært af grundstoffet silicium, som gør den strømledende og er

et materiale, som gør at strømmen ledes ensrettet, der på den vis skaber jævnstrøm. En

yderligere artefakt er metalgitteret, som sammensætter alle de mindre solceller. Metalgitteret

skal forstås som et slags net, som fører jævnstrømmen videre. Den samlede solcelle er

beskyttet af enten et to lags plast - eller et glaslag. Dette er ikke-reflekterende, da

hovedformålet er at absorbere solenergien.

Trin 3. Teknologiers utilsigtede effekter.

Modsat trin 1, som omhandler teknologiens indre mekanismer og processer, der har til formål

at medvirke til teknologiens formål, omhandler trin 3 de utilsigtede effekter. Utilsigtede

effekter kan anses som enten en risiko, eller en normal effekt af teknologien. Nedenstående

punkter er de utilsigtede effekter for den nuværende solenergi.

Normal effekt

● Begrænset levetid. Det nyeste solceller har op til 30 år.

Dette anses som værende en normalt effekt, da det er gældende for samtlige solceller. Alle

solceller har en begrænset levetid, hvilket er en utilsigtet effekt, da det kræver en del

ressourcer, som efter 30 år allerede går til spilde.
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● Højt engangsbeløb til opstart.

Priserne for alle solceller starter med et højt engangsbeløb, det kan dog variere, afhængigt af

hvad man vælger. Dette er en utilsigtet effekt, da det kan skræmme en del forbrugere væk,

med de slags høje beløber.

● Lagring af energien igennem kraftige batterier er dyrt.

Med et højt engangsbeløb, kan man forestiller sig, at man som forbruger ønsker at lagre den

ekstra energi, der bliver skabt. Trods teknologien er under udvikling, er det stadig dyrt for

forbrugerne at lagre deres energi. Dette er ligeledes et punkt, som kan skræmme forbrugerne

væk.

● Afskaffelses samt genanvendelse er dyrt.

Ønsker man ikke længere at have solceller, eller har solcellerne nået deres levetid, vil det

blive en omkostningsfuld process, at afskaffe solcellerne. Dette er ligeledes en ulempe for

forbrugeren, når man skal overveje at investere i solceller.

Risiko

● Solceller er forholdsvist pladskrævende

Afhængigt af hvordan ens hjem ser ud, og hvor mange solceller man ønsker, er solceller

forholdsvis pladskrævende, da det fylder hele taget. Der er delte meninger, om hvordan dette

ser ud på ens tag, hvorfor det er en risiko.

● Udvikling samt forbedring af teknologien er dyrt.

På nuværende tidspunkt er dette felt stadig gældende, hvorfor den også kan være under

‘normal effekt’. I dette tilfælde skal man dog se på det som et langsigtet perspektiv. Når

teknologien har gjort tydelig fremskridt og blevet forbedret, vil prisen dertil også falde på

sigt, da teknologien er blevet effektiviseret og på den vis mindre omkostningsfuldt.

Ovenstående utilsigtede effekter skyldes hovedsageligt økonomiske årsager, hvorfor dette vil

være en af hovedelementerne under diskussionen. (NettoPower, 2021)
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Trin 5. Modeller af teknologier.

Panel: sort integreret solcellepanel High End 330 watt (Solcellekonsulenten.dk)

- Effekt: 330 watt

- Pris: 2870 kr.-

- Areal: 1.84 m2

Per 1 MW solceller udregning

Areal 330 watt = 1,84 m2

m2/w = 1,84m2/330w = 0,005575

m2/1 MW = 5575,75 m2

Pris 330w = 2870 kr.

kr/w = 2870/330 = 8,7 kr

1MW = 1.000.000w = 8.700.000 kr

Produktionsenergi 5575,75 m2 * 773,19 kWh/m2 = 4.311.114,14 kWh

Produktions forurening 4.311.114,14 kWh * 135 g CO2e/kWh = 582.000.408,90 g CO2e

Ovenstående præsentation viser en tabel, hvori der udregnes den estimeret udledning for CO2.

Denne beregning vil senere hen blive benyttet, når projektgruppen sammenligner solceller med

havvindmøller.

Trin 6. Teknologier som innovation.

For at tilgå regeringens 2030-mål, bliver vi nødt til at overveje mulighederne for, hvordan

borgere kan medvirke til den grønne omstilling. For at opnå dette, skal der kigges på selve

kommercialiseringen/diffusionen af solcelleteknologien.

En af Danmarks vigtigste eksportvarer er teknologi, forskning og videnskab, og befolkningen

er overvejende højt uddannede. Samtidig består eksporten af viden i stor grad af ny forskning

i bæredygtige energiteknologier såsom vindmøller og solceller. Af denne grund kan det

anslås, at der i Danmark generelt er kendskab til de seneste nye teknologier.
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Tidligere Klima- og Energiminister (2011-2014), Martin Lidegaard, gjorde et forsøg på at

gøre det lukrativt for privatpersoner at installere solcelleanlæg. Problemet med den såkaldte

’solcellelov’, som han var hovedansvarlig for, var, at visse paragraffer var ufuldstændige eller

havde vage beskrivelser, hvilket hurtigt blev udnyttet til utilsigtet profit hos mange private

interessenter. Man var derfor nødsaget til, adskillige gange at justere lovgivningen, og der var

stor kritik at tilskudsordningen, hvilket medførte negativ medieomtale. Kommunikationen var

simpelthen mangelfuld, hvilket i sidste ende påvirkede diffusionen negativt. (Sørensen, 2013)

Det udelukker dog ikke yderligere lignende tiltag; i Japan vedtog man i 1996 at give tilskud

til private solcelleanlæg. Her fandt man, at netop tilskudsordninger har signifikant betydning

for både en positiv modtagelse i befolkningen, samt antallet af nyopsatte solcelleanlæg

(Zhang, Yu., Song, J., Hamori, S.)

Opsamling af TRIN-modellen

Efter at have analyseret de udvalgte trin, har projektgruppen fået et bredere indblik i

projektets problemformulering. Trin 3 har givet de faldgruber solceller har eller kan have,

som bl.a. er årsagerne til, hvorfor solceller ikke er udbredte. Mener man at grøn energi bør

være en normalitet, er dette trin en god start, da det hurtigt giver et overblik over, hvilke ting,

der gør, at man fravælger solceller.

Trin 6 tager på en eller anden vis udgangspunkt i trin 3, da det sidste trin, omhandler

effektivisering af teknologien. For at kunne vide, hvilke ting, som skal effektiviseres, er man

nødt til at vide, hvor det er, at teknologien ikke udfører sit formål på bedste vis. De utilsigtede

effekter omhandler primært økonomiske forhindringer, hvorfor dette blandt andet har været

fokusset under trin 6. Her ser projektet på et tiltag der har været i Danmark, for at kunne gøre

det mere attraktivt for borgere at tilvælge solceller samt hvilke tiltag, der har været uden for

Danmark. Yderligere har trin 5 givet et eksempel på, hvor meget CO2e udledning der er pr.

produktion af solcelleanlæg, som projektet senere hen vil videreudvikle. Trin 1 og 2 har

medvirket til at projektgruppen har fået en dybere forståelse af, hvad en solcelle er, inden

man fordyber sig i de forskellige aspekter inden for en solcelle. De ovenstående trin har givet

projektgruppen nogle relevante punkter at kunne uddybe sig i, for at kunne besvare

problemformuleringen.

21



Spørgeskemabesvarelse

Vores spørgeskemaundersøgelse har givet os en del data vi kan arbejde med, hvilket er meget

brugbart da vi ikke har lavet interviews. Projektgruppen har fået svar fra 46 respondenter. Der

er spurgt ind til om respondenterne er husejere eller ej samt deres alder, for at få et bedre

overblik over hvor gamle respondenterne er samt om de har muligheden for at placere

solceller, på deres tag.

Som ses i diagram 3, har 43,5% af respondenterne svaret at de er ‘meget enig’ i at

bæredygtighed er vigtigt for dem og 41,3% har svaret at de er ‘enig’ i at bæredygtighed er

vigtigt for dem. I diagram 4. har 15,2% af respondenterne svaret ‘enig’ i at de gerne vil have

solceller på deres tag, hvor hele 56,5% har svaret ‘meget enig’ til samme spørgsmål. Derfor

må vi konkludere at mange går op i bæredygtighed samt ønsker at investere i solceller, privat.

En cirka lige så stor procentdel, har dog også noget imod solcelleparker, nær deres hus. I

diagram 7. har 26,1% af respondenterne nemlig svaret ‘enig’ og 23,9% har svaret ‘meget

enig’ i at en solcellepark nær deres hus, ville være generende. Man kunne undre sig over, om

folk hellere ønsker at solcelleparkerne lægger et andet sted eller om de kun ønsker privatejede

solceller, på deres tage.

Hvis man skal kigge på et spændende svar, kan man tage et kig på respondent nr. 4.

Respondenten har svaret ‘ja’ til at de er husejer samt at er 51-60 år.

De har svaret at de er ‘enig’ i at bæredygtighed er vigtigt for dem. til gengæld har de svaret at

de er ‘meget uenige’ i at de vil have solceller på deres tag. Dette kan give en opfattelse af

dobbeltmoralskhed, hvis de går meget op i bæredygtighed, men ikke ønsker solceller på deres

tag. De har også svaret at de er ‘meget enige’ i at de synes solceller er grimme samt at det

ville genere dem hvis en solcellepark var nær deres hus.

Udover dette har de svaret at de er ‘enig’ i at staten burde investere mere i solceller end i

vindmøller samt at de er ‘meget enig’ i at staten burde give et tilskud når man inviterede i

solceller.

Med disse svar kan man konkludere at respondenten ikke synes at solceller er kønne, men at

respondenten heller ikke ønsker en solcellepark nær deres hus. Det kan virke forvirrende, når

de siger at de ønsker at staten investerer i flere solceller samt giver tilskud, når de ikke selv er

interesseret i solcellerne.
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Hvis man skal kigge på et eksempel hvor at respondenten helt lægger sine visuelle

præferencer bag sig, kan man tage et kig på respondent nr. 13.

Denne respondent har sagt ‘ja’ til at de er husejer og de er i alderen 60+. De har svaret ‘meget

enig’ i at bæredygtighed er vigtig for dem, ‘meget enig’ i at de gerne vil have solceller på

deres tag samt ‘meget enig’ i at de synes solceller er grimme. Dette viser at respondenten går

så meget op i bæredygtighed, er det vigtigere for dem at få solcellerne på taget, frem for om

de synes de er æstetiske tilfredsstillende eller ej.

En tredje interessant respondent man kan kigge på, er nr. 33.

Her har de svaret ‘ja’ til at de er husejer samt at de lægger i alderen 31-40 år.

De har svaret ‘meget enig’ til at bæredygtighed er vigtig for dem, ‘meget enig’ i at de gerne

vil have solceller på deres tag, ‘meget uenig’ i at solceller er grimme samt ‘meget enig’ i at

det ville genere dem med en solcellepark nær deres hus. Her kan man undre sig over hvorfor

at solcelleparken ville virke generende for respondenten, når de har svaret at de ikke synes at

solceller er grimme. Om de så kun er interesseret i privatejede solceller eller ej, kan være

deres grund.

Vindmøller

Vi ønsker i denne opgave at lave en sammenligning mellem solceller og vindmøller, for at

udforske investeringseffektiviteten af vindenergi kontra solenergi (økonomi, levetid, miljø

[socialmiljø], evt. ressourcer).

For at kunne lave denne sammenligning, har følgende afsnit til formål at introducere udvalgte

fakta omkring vindmøllen, samt lave en begrænsning af samme for at lægge grund for en

senere sammenligning.

Vindmølleprojekter findes generelt i to former:

landbaserede og havbaserede vindmøller.

Med omkring 4.000 vindmøller på land og yderligere

500 på havet, er Danmark godt dækket med

vindmøller. Vi har i det følgende valgt at bruge

havvindmøllen som målestok, hvilket måske virker

ulogisk, da der findes godt og vel otte gange så

mange landvindmøller som der gør havvindmøller,

men det er der flere gode grunde til.
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Først og fremmest er havvindmøller noget mere effektive end landvindmøller. Dette er

tydeligt at se på winddenmark.dk’s live oversigt for vinddrevet el-produktion (Wind Denmark

2021).

Som det fremgår af dataene fra Wind Denmark til højre herfor, er havvindmøller, altså

‘offshore’ vindmøller, i stand til at producere en meget konkurrencedygtig mængde el, i

forhold til landvindmøllerne, ‘onshore’ vindmøller. Eksempelvis ses der på disse data fra 26.

maj, at udvindingen af el fra landvindmøller kun præstere 70 procent mere el end

havvindmøllerne, trods at der er 800 procent flere landvindmøller end havvindmøller. Ser

man derefter på data fra den foregående dag, fremgår det at havvindmøllerne faktisk

præsterede mere total el-produktion end landvindmøllerne.

Dertil har en havvindmølle en estimeret levetid på 5-10 år længere end en landvindmølle,

grundet forskellen i deres konstruktion, og yderligere kan vejrforholdene over vand, fremfor

land, give helt op til 50 procent forøget el-produktion (Andel).

Derudover tyder det på, at fremtidige vindmølleprojekter med stor kapacitet vil være situeret

til havs, fx North Sea Energy Hub (Ritzau 2021), som er planen for et enormt

vindmølleanlæg i Nordsøen der anses for at kunne levere grøn el til flere millioner mennesker

årligt.

Vi mener derfor at havvind er den bedste og mest aktuelle form for vindenergi til

sammenligningen af sol- og vindenergi.

Der er enormt stor variation i størrelsen af havvindmøller, i både tårnhøjde og rotorstørrelse.

Der findes alt lige fra 90 meter høje tårne udstyret med rotorer på 120 m i diameter (Ørsted),

til blot 50 meter høje tårne, med 44 m i diameter rotorer (Vindmølleindustrien A).

Da der findes så stor variation som ovenstående henviser til, har projektgruppen følt sig

nødsaget til at lave en afgrænsning, og blot benytte en enkelt type vindmølle som en standard

der kan bruges i vores senere sammenligning. Den valgte vindmølle er en 1 MW (1.000kW)

havvindmølle, da denne beskrives som værende ’arbejdshesten’, angiveligt den mest brugte

type:

”Arbejdshesten er i dag typisk en 1000 kW-vindmølle med en tårnhøjde mellem 60 og 80

meter og en rotordiameter omkring 54 meter.” – Vindmølleindustrien B

Prisen for denne type havvindmølle ligger ifølge Vindmølleindustrien på omkring 12

millioner danske kroner alt inklusiv, dvs. materialer, konstruktion, opsætning og tilslutning til

el-nettet (Vindmølleindustrien C).

Dertil anslås det at levetiden på en havvindmølle er op imod 30 år (Andel).
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Estimeret ressourceinput, samt estimeret CO2e udledning under fremstilling.

Per 2015 stod ca. 80 procent af alle europæiske havvindmøller på såkaldte ’monopile’

fundamenter. (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). Grundet den klarer favorisering af

denne type fundamenter, vil vi gøre os brug af data om disse.

Monopile fundamentet er et hult stålrør der hamres ned i undergrunden under havoverfladen,

hvorefter en vindmølle kan placeres ovenpå. Fundamentet vejer i gennemsnit 421,4 tons, men

kan variere fra blot 43 tons, helt op til 805 tons, hvor vægten kommer an på både havdybden

og møllestørrelsen (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). Projektgruppen har her valgt

at benytte et gennemsnit af de danske havmølleparker som præsenteres i foregående kilde.

Gennemsnittet er her på 360 tons.

Pointen med fundamentet er naturligvis at bygge en vindmølle. Denne vindmølle består i

flere dele; tårnet, motorhuset, også kaldet en nacelle, og vingerne.

Som tidligere benævnt har projektgruppen valgt at benytte en 1 MW havvindmølle, der typisk

har en tårnhøjde på 60 til 80 meter. Det fremgår fra Vindmølleindustrien C, at et mølletårn på

60m til en rotordiameter på 72m, vil veje omkring 80 tons, og et tårn på 50m til en

rotordiameter på 44m vejer omkring 40 ton. Det præcise tal for tårnets vægt for en 1 MW

havvindmølle har vist sig at være for svær at opsporer, og projektgruppen har derfor valgt at

lave en tilnærmelse af vægten baseret på de nævnte tal. En 1 MW havvindmølle på mellem

60 og 80 m, med en rotordiameter på 54, er derfor estimeret til at veje ca. 70 tons. Tårnet er

konstrueret i stål.

Rotorhuset, nacellen, indeholder mange forskellige typer metaller, men desværre er nærmere

information herom er ikke tilgængelig. Det vides kun at der skal bruges stål for en stærk

konstruktion, kobber til motorspolen samt ledninger og en type isolering led strømbærende

elementer, formentlig af plastik. Hverken den estimerede vægt af nacellen eller dens

komponenter er til rådighed.

Vingerne er typisk fremstillet af glasfiberforstærket polyester (GRP) (Vindindustrien D), da

metaller er både for tunge og vil lide under uundgåelig metaltræthed. Vægten på en 54m lang

vinge er dog ikke tilgængelig og der skal derfor laves et lille regnestykke for at finde denne.

En 80m lang vinge vejer ca. 33 ton (Ingeniøren). Med dette kan vi udregne en ca. vægt for en

vinge på 54m.

Det vides fra basal geometri at et objekts volumen øges med dens karakteristiske givende

længde i tredje, hvormed regnestykket vil se således ud:
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Regnestykket er meget forsimplet, da en rigtig vinge ikke er fuldkommen rektangulær, men

derimod har særlige former for aerodynamiske formål. Det korrekte regnestykke, der

utvivlsomt kunne give et mere præcist svar, ligger dog udenfor for projektgruppens

matematiske kunnen, og det blev derfor besluttet at gøre brug af det estimat der ses ovenfor,

hvormed hver af de tre rotorvinger vejer ca. 10,15 ton, og et samlet 30,45 ton.

Estimeret CO2e

Ved at gøre brug af et skema for ”Emission factors in kg CO2-equivalent per unit”

(Winnipeg), kan vi udregne en cirka emission for produktionen af en havvindmølle. Vær

opmærksom på at disse emissionstal er gennemsnitlige tal for industriel produktion, og altså

ikke er taget direkte fra en vindmøllefabrik. Dertil er nacellens vægt og opbygning ikke

medtaget, da denne del viste sig umulig at indsamle brugbare data på, hvilket vil betyde et

lavere emissionstal for den fuldendte vindmølleproduktion.

Estimeret materiale Kg CO2e per kg

materiale

Estimeret udledt CO2e

Fundament (stål) 360.000 kg 1,77 637.200 kg CO2e

Tårn (stål) 70.000 kg 1,77 123.900 kg CO2e

Nacelle (?) ? ? ?

3x Vinge (GRP) 30.450 kg 8,10 246.645 kg CO2e

I alt: 1.007.745 kg CO2e

For at kunne sammenligne med en 1 MW havvindmølle, har projektgruppen valgt at benytte

et hypotetisk solcelleanlæg med en ydeevne der tilsvarer havvindmøllen. Der er taget

udgangspunkt i et solcellepanel af typen monokrystallinsk, som er tilgængelig på markedet i

dag.

Solcellen har en effekt på 330 watt, koster 2870 kroner og måler 1,048m * 1,759m til et

samlet 1,84m2 (Solcellekonsulenten A/S).

Først udregnes en cirkapris på et solcelleanlæg med en effekt på 1 MW.
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1 MW = 1000 kW =

1 kW = 1000 w

1 MW = 1.000.000 w

330 w = 2870 kr.-

1 w = 8,7 kr.- (rundet op fra 8,69)

1 MW = 8.700.000 kr.-

Solcellerne vil altså koste 8.700.000 kroner, hvilket ikke inkludere grundforberedelse,

opsætning og installering, samt tilkobling til el-nettet. Prisen kan derfor forventes at være

flere millioner dyrere, men den eksakte pris vil afhænge af placering og entreprenørvalg.

For at kunne udregne den udledte CO2e i produktionen, har det her været nødvendigt at

benytte det estimerede energiforbrug per produceret kvadratmeter, samt lave en antagelse

herom. Projektgruppen antager i forbindelse med dette, at de solcellepaneler som produceres

til det danske marked, kræver lige så store mængder energi som dem der produceres til det

spanske marked, hvormed dette estimat kan benyttes: 2783,5 MJ/m2 (Sumper, A.,

Robledo-García, M., Villafáfila-Robles, R., Bergas-Jané, J., & Andrés-Peiró, 2011)

Herfra omregnes MJ til kWh:

”Der gælder 1 kWh = 3600 kilojoule (kJ) = 3,6 megajoule (MJ)” - (DTU)

Med ovenstående fås at 2783,5 MJ er lig med 773,19 kWh.

Én kvadratmeter solcelle kræver dermed 773,19 kWh energi.

For at finde frem til den totale mængde energi krævet for at producerer et 1 MW

solcelleanlæg, skal den total overflade findes:

330 watt = 1,84 m2

1 MW = 5575,75 m2 = 5,575 km2

Et solcelleanlæg med 1 MW effekt vil derfor kræve 5575,75 m2 * 773,19 kWh/m2 =

4.311.114,14 kWh, for at kunne producere den nødvendige mængde solceller.

Med basis i tal fra 2019, var den gennemsnitlige CO2e udledning pr kWh ca. 135 g

(Energinet, 2020)

Ud fra dette kan den totale mængde CO2e udledt i produktionen af solceller udregnes:

4.311.114,14 kWh * 135 g CO2e/kWh = 582.000.408,90 g CO2e = 582.000,4089 kg CO2e =

582 t CO2e.
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Komparativ analyse

Fordele og ulemper solceller vs vindmøller

1 MW effekt Vindmøller Solceller

Økonomi 12.000.000 8.700.00 + installering mm.

Levetid 30 år 30 år

Produktions udledning 1.007,745t CO2e 582t CO2e

Ovenstående skema, giver projektgruppen mulighed for lettere at kunne sammenligne de to

forskellige former for grøn energi i en komparativ analyse.

Outputtet for begge former er ens, hvilket gør det lettere for projektgruppen at sammenligne.

Levetiden for begge er omkring 30 år, hvilket gør de to andre punkter, økonomi og

produktions udledning, mere betydningsfulde, da det har en større betydning for

investeringseffektiviteten. En enkelt havvindmølle koster 12 millioner DKK, hvor et

solcelleanlæg kan gøres for 8,7 millioner DKK ekskl. grundforberedelse, opsætning og

installering, samt tilkobling til el-nettet. Et bemærkelsesværdigt felt er produktionen. Dette

punkt ser på CO2e udledningen, som ønskes værende så lav som mulig. Havvindmøller

udleder dobbelt så meget CO2e end et solcelleanlæg, hvorfor man kan konkludere at ift. pris

samt estimeret udledning af CO2e, vil et solcelleanlæg være den mest fordelagtige form for

grøn energi.

Diskussion

Ovenstående tal fra den komparative analyse er ud fra projektgruppens egne beregninger,

hvorfor det er vigtigt at nævne at der kan være mulighed for usikkerhed i form af fejlregning

eller mangelfuld research. Den komparative analyse er udregnet således, at udbyttet er det

samme, hvorfor projektet vil uddybe sig i de økonomiske ressourcer samt

produktionsudledning der gør sig gældende for de to former for grøn energi.

Efter gennemgang af solceller og vindmøller, kan man konkludere at det økonomisk set, vil

være mere fordelagtigt at producere solceller frem for vindmøller. Produktionen af solceller

er cirka 3,3 millioner DKK billigere at producere end en havvindmølle, dette er dog eksklusiv

installationsomkostninger modsat havvindmøller. Ydermere er projektgruppen kommet frem
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til at der er betydelig forskel på udledning af CO2e, under produktionen af hhv. vindmøller

og solceller. Der skal dog stadig tages forbehold for eventuelle fejlberegninger. Med denne

viden er projektgruppen kommet frem til, at solceller er mest fordelagtige både hvad angår

miljø og økonomi - men hvorfor er solceller så ikke mere udbredt?

Placeringen af solcelleanlæg kan muligvis være en af årsagerne. Ser man på placeringen af

solceller er dette et bredt punkt, da solceller både kan være kæmpe solcelleanlæg på marker,

men der kan også være tale om mindre dele på eksempelvis tage. Ens for disse er at

refleksionen fra solceller kan være til gene for trafikanter eller naboer. Dette er en ulempe,

især for trafikanter, da det kan være farligt at køre forbi et større anlæg, hvis refleksionen er

for høj. Det er desværre svært at vurdere denne ulempe, før solcellerne er blevet monteret,

hvorfor det muligvis kan afholde nogen til, at tage beslutningen om installation af

solcelleanlæg. ((Jensen et al., 2020))

En del beboere omkring større solcelleanlæg mener desuden at synet af solcelleanlæg, er

uskønt at se på, og derfor ikke ønsker at bo i nærheden af disse, hvilket gør det mindre

attraktivt at købe boliger, med et solcelleanlæg som nabo - en ulempe for husejerne.

Et større solcelleanlæg, på 1 MW, fylder cirka 5,5 kvadratkilometer, som også er et relevant

aspekt at tage med. Produktionen af el kan reduceres markant, hvis anlægget får skygge,

hvorfor det kan være nødvendigt at fjerne træer. Dette strider imod den generelle forståelse

for håndteringen af klimaforandring, da et mindre skovareal vil betyde lavere optag af CO2.

Pladskravet er derfor en godtgørende faktor for brugen af havvindmøller, fremfor solceller, da

disse placeres på havet, hvormed de optager mindre landareal samt er til mindre gene for

beboelse.

Der kan være mange forskellige årsager til hvorfor solceller ikke så udbredte, men hvad kan

medvirke til at opnå diffusion af solcelleanlæg?

I Japan har tidligere foretaget politiske tiltag, i håb om udbredelsen af solceller. I teksten,

Impact of subsidy policies on diffusion of photovoltaic power generation af Zhang, Song og

Hamori, bearbejdes et datasæt fra perioden år 1996-2006. Teksten omhandler den betydning

politik har, i form af tilskud, på diffusion af solceller i Japan. Gennem deres arbejde, benytter

de forudgående viden, fra en række forskere, heriblandt Beise, Zwaan, Rablc, Jacobsson,

Lauber og Watanabe et Al.
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Forskeren Beise mener at de politiske tiltag som er foretaget i Japan fra 1996 til 2004, bør

være et eksempel på god politisk vilje til diffusion af solcelleanlæg. Han mener at denne type

politik er forenelig med den miljøpolitiske dagsorden der føres på et nært globalt plan. Dette

vil betyde at det er muligt at integrere den japanske tilgang til solcelle diffusion i Danmark.

Det vil være med denne politiske tilgang være muligt for bl.a. privatpersoner at få økonomisk

støtte til installation af solceller.

Jacobsson & Lauber studerede primært de faktorer, der var årsag til spredning af solceller

især fra både økonomiske og sociale perspektiver.

De konkluderede, at interessen for grøn energi er stigende, i takt med at befolkningen bliver

mere uddannet, men at den mest afgørende faktor for udbredelsen af solceller afhænger af

lavere økonomiske omkostninger.

Hvis de økonomiske omkostninger, er afgørende for udbredelsen af solceller, øges værdien af

Beises antagelse, da denne politiske agenda vil resultere i lavere omkostninger for

forbrugeren, hvormed diffusionen øges.

Zwaan & Rablc kom frem til faldende installationsudgifter og omkostningsreduktioner

grundet forskningen, som har resulteret i forbedringer i materialerne til elproduktion.

På baggrund af tidligere udviklinger kan man forvente, at solceller tegner sig en voksende

andel af det globale marked for elkraft fra 2020 og frem. Dette er en del af den naturlige

innovationsprocess, hvorigennem teknologi gradvist forbedres over tid. Angående

solcelledifussionen går Zwaan og Rablc’s antagelse hånd i hånd med Jacobsson og Laubers

postulat om vigtigheden af det økonomiske aspekt.

Watanabe et Al udførte en empirisk analyse af solcelleanlæg i Japan med fokus på

vækst-teori om, at teknologiske innovationer ligeledes sænker produktpriserne. Det viste, at

teknologisk innovation havde resulteret i lavere priser, og efter en kvantitativ analyse af

solcelle priserne, baseret på en stikprøve på 639 japanske solcelleproducenter, viste det, at

regeringens politik stadig var afgørende for at få en lavere pris af betydning.

Watanabe et Al anerkender at man kan opnå prisreducering gennem innovation af

teknologien, men at den afgørende faktor forbliver de statslige tilskud.

Zwaan & Rablc og Watanabe et Al har i deres forskning vist, at udviklingen indenfor

teknologien er vigtig for at opnå lavere priser. Watanabe et Al differentierer sig fra Zwaan og

Rablc med et forøget fokus på behovet for statsstøtte.
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Efter analysering af Impact of subsidy policies on diffusion of photovoltaic power generation

af Zhang, Song og Hamori, er projektgruppen kommet frem at den altafgørende faktor er

økonomien. Indenfor økonomien viser det sig, at det, som har størst effekt for diffusion af

solceller, er de politiske tiltag, som skal facilitere tilskud til forbrugeren, hvilket også er det

Zhang, Song og Hamori nævner.

Til trods for at projektgruppen er kommet frem til at den afgørende faktor er økonomien, har

vi prøvet, at finde alternativer til økonomisk påvirkning. Projektgruppen antager at den

økonomiske støtte på nuværende tidspunkt ikke er realiserbar, hvorfor man har prøvet på at

finde alternativer.

Framing er en gren af nudging, hvor man belyser et emne på en bestemt måde, ved at

fremhæve særlige karakteristika for at opnå et bestemt narrativ. I dette tilfælde kan framing

bruges i en framing kampagne, hvor man forsøger at ændre narrativet. Eksempelvis ved at

oplyse forbrugeren om, hvor mange penge de årligt går glip af i uudnyttet solenergi. Ved at

oplyse forbrugeren om det potentielle tab, udnytter man menneskets uvillighed til at lide tab,

det der kaldes “loss aversion”.

Dette kan være et alternativ til de økonomiske tiltag, det kræver for at opnå diffusion af

solceller.

Det er projektgruppen uvist om, denne strategi også blev udnyttet i Japan.

Perspektivering

Japan var i perioden omkring år 2000 kendt som en af de førende nationer inden for

vedvarende solenergi. En af de store grunde til at Japan kom på solcellelandkortet er, at

regeringen fra 1996 til 2004 uddelte store tilskud til opførelsen af solceller for både offentlige

og private brugere. På sit højeste, kunne der opnås tilskud på helt op til 2.6 millioner yen

(Zhang, Song, & Hamori), hvilket i dag svarer til ca. 145.000 kroner. Dette tilskud kunne ofte

dække hele eller langt størstedelen af beløbet for private tagmonterede solcelleanlæg, hvilket

gjorde det til en populær løsning for mange japanere i den pågældende periode.

Tilskudsbeløbet faldt løbende i perioden; hvor beløbet engang havde lydt på 2.6 millioner,

var det i 2004 faldt til blot 135.000 yen, svarende til ca. 7500 danske kroner, i 2006 stoppede

al yderligere monetær støtte til private solcelleprojekter.
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Ovenstående graf viser, at diffusionen af solceller i Japan er stagneret i årene efter 2006,

(NREL, 2011), hvor som der som tidligere beskrevet blev lukket ned for alle tilskud til

solcelleprojekter. Stagneringen er særlig tydelig hvis man sammenligner med lande som

Tyskland og Italien, hvor solcellekapaciteten så en drastisk forøgelse, hvorimod Japans

kapacitet forblev næsten uændret.

Dette tyder på, ligesom det fremlægges af Zhang, Song og Hamori, at statssponsorerede

tilskud til solcelleprojekter havde enorm stor betydning for villigheden til at investere i

solceller.

I Danmark kan potentielle solcelleejere søge om finansielle tilskud til købet af

solcelleanlægget, hvormed totalprisen umiddelbart falder. Søgning af tilskud kan ske gennem

blandt andet energinet.dk.

Dertil kan man bruge sit håndværkerfradrag til montering og installering af solcellerne på

taget samt tilkoblingen til el-nettet, hvilket oftest vil kunne dække hele monteringsbeløbet for

et solcelleanlæg til en almindelig husstand (Viva Energi).

Ovenstående hentyder til en proces der både er simpel og let overkommelig, hvis man er

husejer i Danmark. Det er ikke nødvendigvis så simpelt som det lyder. Først og fremmest skal

der søges om tilskud, hvilket efterfølgende skal godkendes, og det kan tage lang tid, specielt

hvis man får afslag, da tiden derfor er spildt. Hvis man får tilskuddet, skal man derefter være

opmærksom på hvilket tilskud man har fået, da nogle tilskud kræver at der skal betales skat af

dem. For at finde ud af om man skal betale skat af sit tilskud, skal man ind på SKAT.dk og
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tjekke efter i ligningslovens paragraf 7F, for at se om man er påkrævet at betale skat

(Skat.dk).

Dertil er der forskel på hvad entreprenørfirmaet, der skal montere solcellerne, tilbyder; nogle

sørger for både indkøb af solceller samt ansøgning om tilskud, hvor andre kun monterer;

hvad betaler man for og hvad sparer man?

Derefter skal man søge om håndværkerfradrag, hvilket blot er endnu en formular, der skal

udfyldes.

Når man derfor sidder og kigger brochuren for solceller igennem, kan det være svært at blive

klog på den egentlige pris på ens anlæg vil få i sidste ende, og der kan dertil lægge et relativt

stort arbejde i at finde ud af det. Den besværlighed som kommer til udtryk her, kan afholde

potentielle købere fra at investere, da det vil være for tidskrævende et undertagende. Det er

interessant at bemærke, at dette er et fænomen beskrevet af William Samuelsen og Richard

Zeckhauser tilbage i 1988, kaldet ”status quo bias” (Thaler & Sunstein). Status quo bias er en

betegnelse for situationer hvor systemer er så svære eller besværlige at begå sig i, at individet

helt undlader at benytte sig af det, og dermed fortsætter i sit sædvanlige mønster, altså dyrker

status quo’en.

Status quo bias er ofte blevet brugt i beskrivelsen af fx abonnement tjenester der er

besværlige at melde sig ud af, hvormed man fortsætter et abonnement man egentlig ikke

ønsker. Det er således ofte brugt om luskede strategier til at holde på kunder.

Det interessante ligger i, at status quo bias er til at finde i et system skabt til at hjælpe

befolkningen med at finansiere privatejede solceller, hvilket kunne tyde på et delvist

mislykket design.

Produkt

Vi har i dette projekt besluttet at udvikle et roadmap (TSA2) for vidt udstrakt implementering

af solceller i Danmark i 2030. Roadmappet vil blive udviklet med vores undersøgelse og

analyse af solceller i Danmark – på både et teknisk og menneskeligt plan – som baggrund.

Roadmappet vil repræsentere gruppens forslag til bred implementering af solceller i Danmark

samt vejen dertil. Vi vil i udviklingen af roadmappet drage inspiration og paralleller til

klimarådets 2030-plan. Klimarådets mål for 2030, fra 2020, vil her kunne bruges som både

pejlemærke og til sammenligning, for blandt andet at vurdere vores roadmaps skala, effekt og

antagende udførlighed (klimarådet, 2020). Dette vil projektgruppe præsentere til den

mundtlige eksamen.
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Konklusion

Projektgruppen har fundet ud af at solceller virker ved at udnytte elektronforskellene ved at

benytte to dopede halvleder wafers, hvorigennem en elektrisk strøm kan udvindes.

Dertil har gruppen undersøgt årsagerne til solcellens relativt lave diffusion i Danmark, samt

hvordan denne kan øges.

Økonomi er den største faktor ift. diffusionen af solceller. Dette er projektgruppen bl.a.

kommet frem til vha. TRIN-modellen.

I udarbejdelsen af den komparative analyse fandt gruppen frem til at udledningen af C02e

under produktionen af solceller er betydeligt lavere end havvindmøller, med næsten 50

procent. Derudover kom projektgruppen ligeledes frem til at installeringen kostede omtrent

3,3 millioner mindre end en havvindmølle. Dette skabte en undren, da billigere pris og

mindre forurenende burde resultere i flere solcelleanlæg frem for havvindmøller, hvorfor

dette krævede videre undersøgelse.

Placering samt størrelse kan være nogle af årsagerne til at solceller ikke er så udbredte.

Vigtigst af alt, er dog det økonomiske aspekt, hvilket også er det Zhang, Song og Hamori

nævner. De arbejder med effektiviteten af politiske strategier for grøn omstilling, bygget på

tilskud til køb af solceller, og det er en strategi gruppen mener er forenelig med den Danske

strategi for grøn omstilling.

Sidst undersøger projektgruppen et muligt alternativ til direkte økonomisk støtte fra staten,

nemlig framing. Gruppen mener at der, i et Danmark hvor direkte økonomisk støtte ikke er

realiserbart, vil kunne gøres brug af nudging-teorier og -metoder, med fokus på framing, for

at opnå målet om udbredelse af solceller. Antagelsen er at en framing-kampagne vil kunne

gøre det mere attraktivt at være ejer af solceller.
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