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Indledning 

I 2020 er målet, at 30 procent af det danske energiforbrug skal dækkes af vedvarende energi1. Vi 

kom til at tænke på, at elbiler bruger meget strøm når de lader op. Vi vil derfor gerne undersøge 

om det vil være muligt at gøre elbilerne 100 procent grønne, ved at lade dem op ved hjælp af 

solceller. 

Vi kender solceller fra skolen, og ved at skolen sparer ca.180.000 kroner om året, ved at have 

solceller på taget2. Ud over at skolen sparer penge på strøm, så gør det også at vi sparer på de 

fossile brændstoffer. Sådan som solcellerne er i dag, så kan man kun producere elektricitet når 

solen skinner. Det vil sige at når solen er væk, så kan man ikke producere strøm. Vi kunne derfor 

godt tænke os at opfinde en ladestation som kan lade elbilerne op, selvom solen er væk.  

  

Problemformulering 

Er det muligt at elbiler kan køre på 100 procent grøn energi?                                                                   

Er det muligt at lagre solenergi, så elbilerne kan blive ladet op om natten og i dårligt vejr?                          

Er det muligt at lagre solenergi på andre måder end i et batteri? 

 

Undersøgelse 

I dag lader man elbiler op med strøm fra stikkontakter. Hver gang vi tænder for en stikkontakt, 

belaster vi miljøet. For det forurener at producere strøm. I dag producerer man strøm på 

kraftvarmeværker. De kan producere strøm ved hjælp af kul, gas, halm og affald. Elbilerne i dag 

forurener stort set lige så meget som biler der kører på benzin og diesel, fordi de bliver ladet op 

                                                           
1
 

http://avenbuild.advsh.net/viden_om.asp?styleID=3&cryptID=id7OI6o0ROims&laeringsressourceID=947&skabelonID=
3 
2
 Skolens pedeller Christian og Thomas 
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med strøm fra stikkontakterne3. I dag findes der kun ladestationer som lader elbilerne op med 

strøm. Vores ladestation skal kun lade op med strøm der er produceret af ladestationens solceller.  

 

Roterende solceller: 

Vi har fundet ud af at det er meget vigtigt hvor man placerer sine solceller henne. Det gælder om 

at placere solceller sådan så solen skinner på dem så meget som muligt. Vi kom derfor til at tænke 

på at vi gerne vil placere vores solceller på ladestationens tag. Normalt ville man sætte dem fast 

sådan så de ikke kan bevæge sig, men vi vil sætte vores solceller fast på en akse der kan dreje 

rundt og på en plade der kan bevæge sig op og ned. På den måde kan vi udnytte solens stråler op 

til 40 procent bedre4. Det kan vi fordi pladerne roterer og følger solens stråler hele vejen rundt og 

fordi pladerne vipper op og ned samtidigt med at solen står højt og lavt på himmelen.  

Vi har fundet ud af at en roterende solcelle allerede er opfundet og bliver kaldt en Solar Tracker5. 

Fordelen ved at bruge en Solar Tracker er, at så skal man bruge færre plader for at dække behovet, 

fordi man udnytter solens stråler bedre6. Man kan derfor også bruge vores idé på mindre 

ladestationer og i private hjem. 

 

Eksempel på en Solar Tracker 

 

                                                           
3
 http://ing.dk/artikel/test-saa-meget-forurener-elbiler-165111 

4
 http://www.folkecenter.dk/dk/rd/solenergi/solceller/sol_tracker/ 

5
 http://www.energiogsol.dk/solar-trackers 

6
 http://www.energiogsol.dk/solar-trackers 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip8Nal3MTKAhUB8HIKHRChDE0QjRwIBw&url=http://www.solar-motors.com/gb/solar-tracker-d487.shtml&psig=AFQjCNHkI6jcnC-3YIH03oIH_clEbOigXQ&ust=1453802974863798
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl65S43MTKAhXEp3IKHSVUBKgQjRwIBw&url=http://www.chikosolar.com/product/chiko-solar-tracker.html&psig=AFQjCNHkI6jcnC-3YIH03oIH_clEbOigXQ&ust=1453802974863798
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Megabatterier til lagring af strøm fra solcellerne 

Sådan som man bruger solceller i dag, så vil elbilerne kun kunne blive ladet op når solen er 

fremme. Da vejret i Danmark skifter meget, så vil der være en del dage om året hvor solen ikke er 

fremme. Elbilerne skal jo ud at køre hver dag, så derfor er det nødvendigt at de kan blive ladet op 

hver dag. Vores ladestation skal derfor have sat en masse kæmpebatterier op, som kan samle og 

gemme den strøm som vores solceller producerer. På den måde kan man lade elbilerne op når det 

er dårligt vejr og om natten. Vi har fundet ud af at Tesla allerede har lavet sådan et batteri som vi 

har tænkt på, så vores idé vil godt kunne lade sig gøre7. De har opfundet et batteri til normale 

huse, sådan så de personer der har solceller på taget, kan gemme strøm i deres Tesla batteri. Vi vil 

sætte sådan nogle batterier op i vores ladestation, sådan så elbilerne kan køre på strøm fra vores 

solceller i stedet for strøm fra stikkontakterne. Teslas batterier er ikke kommet til Danmark endnu, 

men de findes i USA. Et batteri koster ca. 20-25.000 kroner, så det vil ikke være særlig dyrt i 

forhold til hvad man kommer til at spare på det8.  

Vores idé kan man bruge alle steder, ikke kun her i Danmark. Fordi vi sætter batterier op som 

gemmer vores strøm fra solcellerne, så kan man også bruge vores idé i lande hvor solen ikke 

skinner så meget. For der vil altid være ekstra strøm i batterierne.  

 

 

Teslas megabatteri til husstande 

 

                                                           
7
 http://www.energihjem.dk/tesla-powerwall/ 

8
 https://www.bolius.dk/gem-stroem-fra-solceller-med-nyt-batteri-fra-tesla-27600/ 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ-_Pn3MTKAhWC3iwKHZyxCEQQjRwIBw&url=http://www.wired.com/2015/05/teslas-batteries-will-power-home/&bvm=bv.112454388,d.bGQ&psig=AFQjCNGxc0lniE5N6uT7Pq4_ii3yKIFCbA&ust=1453803115087657
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Solen oplader molekylet 

og det ændrer form 

Molekylet ændrer form tilbage 

og frigiver energi 

 

Lagring af solenergi på andre måder 

Vi har prøvet at undersøge om man kan lagre solenergi på andre måder end med megabatterier. 

Vi har fundet ud af at der er nogle forskere på Københavns Universitet der er i gang med at forske i 

alternative måder at lagre solenergi på. De har opfundet et molekyle som kan ændre form når 

solen skinner på det. Når det ændrer form så bliver det ladet op. På et tidspunkt ændrer molekylet 

form igen og går tilbage til det gamle, på den måde bliver der frigivet energi. Forskerne har ikke 

fundet ud af hvordan man kan kontrollere hvornår molekylet ændrer sig tilbage til den gamle form 

og frigiver energi, så man kan ikke bruge det endnu.  

Vi synes også at det var lidt svært at forstå, så vi har valgt ikke at bruge det i vores model. Men vi 

ved at det findes, og at det måske bliver sådan man kommer til at gøre i fremtiden.  

 

Model af molekylet: 

 

 

 

 

Et firkantet molekyle bliver opladet af solen og ændrer form til rund. På et tidspunkt ændrer 

molekylet sig tilbage og frigiver energi. Det er den proces forskerne vil lære at kontrollere.  
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Konklusion  

Er det muligt at elbiler kan køre på 100 procent grøn energi? 

Vi har i løbet af vores undersøgelse fundet ud af, at det er muligt at få elbiler til at køre på 100 

procent grøn energi. I dag lader man elbilerne op med strøm fra stikkontakter, men ved at lade 

dem op med solenergi, så undgår man at bruge strøm fra stikkontakterne. Bilerne vil derfor ikke 

forurene under opladning, som de gør i dag. For at elbilerne skal kunne køre på 100 procent grøn 

energi, så er det vigtigt at kunne lade elbilerne op på alle tidspunkter, sådan så man aldrig skal 

lade op med en stikkontakt.  

 

Er det muligt at lagre solenergi, så elbilerne kan blive ladet op om natten og i dårligt vejr?         

Vi har fundet ud af at det er muligt at gemme den strøm som solcellerne producerer. Tesla har 

lavet et megabatteri til private husstande, som kan gemme den overskydende strøm fra husenes 

solceller. Vi vil sætte disse megabatterier op i vores ladestation, sådan så det er muligt at lade 

elbilerne op i dårligt vejr og om natten. På den måde undgår man at elbilerne skal lade op med 

strøm fra stikkontakterne.   

 

Er det muligt at lagre solenergi på andre måder end i et batteri? 

Vi har fundet ud af at der er forskere ved Københavns Universitet som er i gang med at forske i 

andre måder at gemme solenergi på. De gør det ved hjælp af molekyler som ændrer form. 

Molekylet har en form i begyndelsen, og når solen skinner på det, så ændrer det form og der bliver 

gemt energi. På et tidspunkt ændrer molekylet form tilbage igen, og der bliver frigivet energi. 

Forskerne er ikke så langt endnu, så de kan ikke styre hvornår molekylet ændrer form. Det var ret 

svært at forstå, så vi har valgt ikke at bruge så meget tid på det, men vi ved at der findes dette 

alternativ til at gemme solenergi 
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Kilder 

 

http://illvid.dk/naturen/vejrf%C3%A6nomener/det-varmeste-sted 

http://www.information.dk/telegram/201967 

https://www.bolius.dk/gem-stroem-fra-solceller-med-nyt-batteri-fra-tesla-27600/ 

http://www.energ ihjem.dk/tesla-powerwall/  

http://ing.dk/artikel/test-saa-meget-forurener-elbiler-165111 

http://www.folkecenter.dk/dk/rd/solenergi/solceller/sol_tracker/ 

http://www.energiogsol.dk/solar-trackers 

http://avenbuild.advsh.net/viden_om.asp?styleID=3&cryptID=id7OI6o0ROims&laeringsressourceID=947&s
kabelonID=3 

Energi fra fossile brændstoffer - forfatter Robert Sneeden 

Skolens pedeller Christian og Thomas  
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