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Solspeil på Rjukan 

1 Oppsummering 

Dette dokumentet går gjennom og analyserer et forslag til solspeil som er tenkt plassert på 
Rjukan. Solspeilet skal lyse opp et avgrenset område av byens torg. 

Firmaet Mareva AS har utarbeidet et forslag til en slik løsning, og denne løsningen er 
analysert i dette dokumentet. I tillegg er det pekt på to alternative løsninger. 

Videre gis det en oversikt over faktorer som det er viktige å ta hensyn til i det videre arbeidet 
og under gjennomføringen av prosjektet. 

Rapporten konkluderer med at det er fullt mulig å bygge et velfungerende solspeil på Rjukan, 
men merk spesielt: 

� Det kan forventes en opplevelse av lys, endel varme, men ikke "solbrenthet" på torget 
i Rjukan 

� Omsatt i tall betyr dette en økning i belysningsstyrken på torget mellom ca 3000 og 
10.000 Lux så lenge det er solskinn og reflektoren er flat og speilglass benyttes. Dette 
er sannsynligvis en forbedring i forhold til heliostaten i Viganella i Italia, der kun 5-600 
Lux økning ble målt (økning på 20%) 

� For å få en solflekk på torget i Rjukan på 100m2, kan reflektoren ikke være større enn 
ca 15-20m2 hvis den er helt flat. Vi mener en tilnærmet sirkulær form er mest estetisk,  
reflektoren bygges opp av flere rektangulære speil 

� Reflektoren kan være en del større enn 15-20m2 hvis reflektorflaten er buet for å 
kompenesere spredningstap (fokusere lyset på torget). Belysningsstyrken på torget vil 
øke tilsvarende. Alt spredningstap kan sannsynligvis ikke kompenseres – dette krever 
analyse og kan gjennomføres i en eventuell designfase 

� Reflektorens areal vil aldri kunne bli større enn ca 50% av lysflekken på torget. Dette 
skyldes et uungåelig projeksjonstap grunnet vinkelen fra torget mot heliostaten på ca 
30° 

Issue Date Prepared Approved Changes from last Revision 

A 24.06.10  B.Sl Ø.G This is first issue 

     

     



 
  
 
 
Doc. no.:  808265 
Issue:  A 

Rapport Date: 
24.06.2010 

Page: 
2 of 51 

T-010-F 
This document (whether a drawing or other form of document) is Copyright. The document and all the Intellectual  
Property Rights therein (including where appropriate Patent and Registered Design Rights) are the property of Kongsberg DevoTek AS and may 
only be used for the purpose for which the document has been supplied to you. The document may not be copied, stored electronically or disclosed 
to third parties without our written permission. The document remains our property and must be returned to us upon request. 

 

� Vindlaster anses å være overkommelige, selv når en benytter seg av kommersielt 
tilgjengelige heliostater. Enkel forsterkning av struktur kan være nødvendig 

� Lave temperaturer er en utfordring for systemet, siden utstyret bør være operativt ned 
til minus 20-25ºC. Utfordringen henspiller på bruk av kommersielt tilgjengelige 
heliostater som er kvalifisert for temperaturer ned til -10ºC. Dette er løsbart med 
relativt enkle modifikasjoner, eventuelt i samarbeid med produsent 

� Kommersielt tilgjengelig heliostat bør benyttes. Dette er meget gunstig kostnads-
messig 

� Ved bruk av kommersielt tilgjengelige heliostater, kan to heliostater monteres side om 
side for å doble belysningsstyrken, fortsatt  til en akseptabel totalkostnad 

� Med utgangspunkt i kostnadsestimatene i denne rapporten, bør det være fullt mulig å 
realisere solspeilet på Rjukan innenfor en antydet ramme på maks NOK 5.000.000,- 
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3 Forkortelser 

ATV All Terrain Vehicle (firehjuling) 

FEM Finite Element Method 

GSM Global System for Mobile communication (mobiltelefon) 

HMI Human Machine Interface (menneske maskin grensesnitt) 

PLS Programmerbar logisk styring 

4 Terminologi 

Altazimut Koordinater basert på altitude og azimut angivelse 

Altitude Vinkel mellom horisontalplanet og et objekt på himmelen 

Azimut Vinkel i horisontalplanet, målt fra nord (i retning øst), til et objekt. Sør er 180º 

Backlash Slark, dødgang 

5 Refererte dokumenter 

[1] Prosjekt "Sol på Rjukan" 
Teknisk beskrivelse av heliostat til for-prosjektet "Sol på Rjukan", 16.03.2007 

[2] SolarPaces Technical Report No. III – 1/00 
 Catalog of Solar Heliostats, June 2000 

[3] Sollys på Rjukan om Vinteren? En idé, der ser ut som en mulighet. 
En forprosjektrapport om mulighetene for sol på Rjukan Torg vinterstid 

[4] MASS: High Performance Two Axis Drive, Born for Solar Tracking 
http://prod-plat-senerv2.geaportal.com/eportal_docs/general/senerv2/doc-
cw4b6aec2225c01/tripticomass.pdf  

6 Endringshistore 

Dette er første utgave. 
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7 Hensikt 

Hensikten med denne prosjektrapporten er å kvalitetssikre det arbeidet som er gjort og 
dokumentert i forprosjektrapporten [1] fra firmaet Mareva AS. 

Rapporten vil peke på eventuelle utelatte punkter, mulige løsninger og aksjoner det er viktig å 
ha fokus på. I tillegg vil rapporten foreslå eventuelle endringer og påpeke mulige usikkerhets-
momenter ved en eventuell gjennomføring. 

Rapporten vil også gi indikasjoner vedrørende kostnadene i prosjektet, samt foreslå 
eventuelle endringer i konstruksjonen av solreflektoren. 
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8 Innledning 

For å lykkes med et solspeil på Rjukan, er det viktig å kjenne til faktorer som har betydning for 
et godt resultat. 

Selv om solspeilet vil ha sin desidert viktigste oppgave i mørketiden fra oktober til mars, vil det 
også ha en vesentlig funksjon resten av året – solspeilet vil være både et landemerke, en 
attraksjon og et mulig turistmål. 

Skal solspeilet anses som vellykket, er det nødvendig å ikke bare oppnå en tydelig avgrenset 
sollysflekk på torget, men også at man kan føle en viss varme fra det reflekterte lyset når man 
oppholder seg innenfor det opplyste området. 

8.1 Sollys 

Sollysets styrke målt på landjorda varierer med flere faktorer, hvorav forhold i atmosfæren, 
solas stilling på himmelen og jordas avstand til sola er de viktigste. 

Vi kan likevel, alle faktorer tatt i betraktning, forholde oss til sola som en konstant lyskilde. 
Dette skyldes ikke bare at variasjonen i sollys ligger innenfor noen få prosent på en skyfri dag, 
men også at menneskets oppfatning av sollyset er tilpasset nettopp denne variasjonen. 

Ulike effekter bidrar imidlertid til lystap. Disse er beskrevet nærmere nedenfor. 

8.1.1 Spredning 

Generelt er arealfaktoren f i avstand L til en speilflate gitt av ligningen 

f= 1+2sin(α)*(L/X)+ sin2(α)*(L/X)2 

der X er radiusen hvis sirkulært speil eller sidelengden hvis kvadratisk speil. Parameteren α er 
solas buevinkel på himmelen, α = ca 0,5º. 

Avstanden mellom solreflektoren og Rjukan torget er estimert til ca 925 meter, dermed blir 
arealfaktoren ca 3,3. Dette betyr at lysflekken på torget har vokst med ca 3,3 ganger i areal, 
fra for eksempel 10x10 meter (100m2) til 18x18 meter (324m2). Belysningsstyrken er dermed 
redusert med 70%. Dette er ugunstig i forhold til opplevelsen av lys og varme på torget. 

For å motvirke effekten av lysspredning, kan man tenke seg at solreflektoren utformes slik at 
den konsentrerer lyset innenfor det ønskede område på torget, altså en konkav form omtrent 
som for en parabolantenne. Men dette fungerer kun for en gitt posisjon for sola – for andre 
posisjoner vil det bli avvik. Store avvik er ikke akseptabelt av både estetiske og 
sikkerhetsmessige årsaker. En kan videre tenke seg å bruke to reflektorer som diskutert i 
tidligere arbeid, der den ene reflektoren reflekterer solys inn mot den andre, og blir dermed en 
”konstant” lyskilde sett fra den andre reflektoren, og videre ned til torget. Men dette utelukkes 
av kostnadsmessige årsaker, og vil uansett ha begrenset effekt siden en får absorbsjonstap i 
to speil i stedet for ett. 

En annen måte å bruke to reflekterende flater på er å plassere to identiske reflektorer med 
uavhengig posisjonsstyring rett ved siden av hverandre. Da vil belysningsstyrken dobles, og 
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så lenge reflektorene står tett ved siden av hverandre, vil de oppleves som en samlet lyskilde 
fra torget. Kostnad er selvfølgelig en faktor her, og den må vurderes nøye før en slik løsning 
velges. 

Siden vi ikke kan eliminere spredningstap, er det ikke noe poeng i å bygge en reflektor på 
100m2. Reflektoren må i utgangspunktet være på 100m2 / 3,3 = ca 30m2 for å få en lysflekk 
inn mot torget på 100m2.  

Kommersielt tilgjengelige heliostater er bygget opp av individuelt justerbare glasspeil, som 
kalibreres slik at en del av spredningstapet kan elimineres. I så fall vil arealet på reflektoren 
kunne økes tilsvarende. Det har ikke vært innenfor ressursrammene til dette prosjektet å 
utføre detaljberegninger her, men dette bør gjøres i en eventuell neste designfase. 

8.1.2 Absorpsjon 

Endel av det innkomne sollyset vil absorberes i reflektoren, og denne effekten derfor bør 
minimaliseres. 

Speilglass kan benyttes til en sannsynligvis noe høyere kostnad enn stål og aluminium, men til 
gjengjeld reflekterer det over 94% av lyset så lenge speilglasset er rent, se kapittel 9.1.1.6. 

Alternativt kan behandlet stål eller aluminium benyttes. Av disse materialene har aluminium de 
beste egenskapene, og kan selv i fullt oksydert tilstand reflektere ca 70% av lyset. 

Rustfritt stål reflekterer omlag halvparten av aluminium, og er mest sannsynlig ikke et 
alternativ som reflektor. Men for begge disse materialene, stål og aluminium, kan muligens 
riktig overflatebehandling brukes til å begrense oksydering og forbedre refleksjonen. 

Siden ingen reflektoroverflater vil være helt rene må, vi forvente ytterligere tap på grunn av 
forurensing. Dette tapet estimerer vi til 20%, men det er avhengig av valgt overflate og 
rengjøring. 

8.1.3 Projeksjon 

8.1.3.1 Projeksjonstap ved reflektoren 

Så lenge reflektoren ikke står vinkelrett på både sola og torget, noe den aldri gjør, så vil det 
effektive lysarealet til reflektoren reduseres. 

Omtrentlig arealtap er gitt ved ligningen: 

1-cos(β)cos(γ) 

forutsatt relativt små vinkler β og γ, for vinkler < ca 20º. 

Vinkelen β (beta) er speilets azimut refleksjonsvinkel, og β vil ligge mellom ca 0º og 45º i 
mørkeperioden. Vinkelen γ (gamma) er speilets altitude refleksjonsvinkel, og γ vil ligge mellom 
ca 18.5º og 30º i mørkeperioden.  

Et grovt estimat for maksimalt arealtap er ca 1-cos(30º)cos(45º) = ca 0,39, altså 39%. Dette 
opptrer ved soloppgang og solnedgang i starten og slutten på mørkeperioden. 
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Minimalt arealtap er 1-cos(18,5º)cos(0) = 0,05, altså 5%. Dette opptrer ved kulminasjon, det vil 
si midt på dagen i perioden rundt vintersolverv, 21. - 22. desember. Det minste arealtapet som 
følge av projeksjon opptrer dermed midt på dagen i den mørkeste perioden, og det er gunstig. 

Reflektorflaten bør økes noe for å kompensere for arealtapene, for eksempel med 20%. Dette 
er det tatt hensyn til når vi diskuterer reflektorareal i oppsummeringen og konklusjonen. 

8.1.3.2 Projeksjonstap på torget 

Det reflekterte lyset fra reflektoren faller ikke normalt på torget, men i en vinkel på 30°, se 
Figur 3. 

For opplevelsen av lys på torget medfører dette et ytterligere tap i belysningsstyrke. Dette kan 
illustreres ved at man leser en bok som ligger flatt på et bord eller vendt 60° og dermed 
normalt på lyskilden oppe i åsen. I det første tilfellet opplever man dårligere belysning av 
teksten. 

Tapet er gitt ved sin(30°)⋅100% = 50%. Lysflekken vil dobles i størrelse sammenlignet med 
størrelsen til lysflekken normalt på linjen mellom torget og heliostaten. 

Reflektorarealet på 30m2 utregnet i 8.1.1 halveres derfor tilsvarende til 15m2, for å 
opprettholde 100m2 på torget. 

8.1.4 Belysningsstyrke 

Solas belysningsstyrke vil variere mye, først og fremst som en følge av værmessige faktorer, 
men den er også avhengig av tiden på dagen og året. 

Tabell 1 nedenfor angir ulike belysningsstyrker for sollys og hvordan de oppfattes av et 
menneske. 

 

Tabell 1: Belysningsstyrke for sollys 

Belysningsstyrke [Lux] Eksempel 

130.000 Sterkeste direkte solskinn, sol i Zenith 
110.000 Sterkt direkte solskinn 

32.000 – 110.000 Direkte solskinn 
10.000 – 25.000 Dagslys uten direkte sol, midt på dagen 

20.000 Skygge opplyst av blå himmel, midt på dagen 
1.000 Overskyet 
400 Soloppgang/solnedgang på en klar dag, sola ikke synlig 

 

Basert på tabellen ovenfor er det rimelig å anta at lyset på torget på Rjukan vil ligge i området 
1.000 til 10.000 Lux midt på dagen i den mørke delen av året. 

Helst ønsker vi å øke belysningsstyrken på torget med 30 000 Lux slik at en alltid opplever 
”ekte” sollys. Dette er umulig gitt totaltapet i belysningsstyrke diskutert i avsnittet nedenfor. 
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8.1.5 Oppsummering 

Belysningsstyrken til sollyset som reflekteres ned på torget i Rjukan må forventes å være 
betydelig redusert. 

Tapet i belysningsstyrke, i henhold til tapseffektene beskrevet ovenfor, fordeler seg som 
følger, antatt speilglass: 

• Spredningstap: 35-70% 

• Absorbsjonstap, ren flate: 6% 

• Absorbsjonstap, forurensing: 20% 

• Projeksjonstap: 50% 

Belysningsstyrken på torget blir da (0,3-0,65)⋅0,94⋅0,8⋅0,5⋅100% = ca 10-25% av belysnings-
styrken til det innkommende sollyset.  

For å få maksimal belysningsstyrke er det viktig å anvende en så god reflektorflate som mulig, 
eor eksempel speilglass. Avhengig av kostnad kan man også vurdere to reflektorer plassert 
rett ved siden av hverandre. Dette vil doble belysningsstyrken til 20-50%.  

Et første estimat for reflektorens størrelse vil være15-20m2, forutsatt en flat reflektor. Den 
resulterende lysflekken på torget vil da ligge rundt 100m2, avhengig av solas posisjon på 
døgnet og tid på året. Hvis spredningstapet kan halveres til 35%, så kan reflektorens areal 
økes til ca 40-50m2. 

8.2 Solbanekoordinater 

Tabell 2 nedenfor angir solbanekoordinater for Rjukan Camping, lat. 59.86º og alt. 8.45º. 
Basert på denne tabellen kan vi finne elevasjons- og azimutsektorene for reflektoren. 

 

Tabell 2: Solbanekoordinater 

Dato Posisjon Opp Kulminasjon Ned Solsektor Høyest 

21. des. Speil 09:50 12:24 13:40 58° 7° 
26. sep. Torg/horisont 06:20 12:17 18:10 178° 29° 
18. mars Torg/horisont 06:35 12:35 18:35 180° 29° 
21. juni Horisont 03:24 12:28 21:52 277° 54° 

 

I elevasjon vil reflektoren gjennom året stilles inn mellom ca -12° den 21. desember og ca 
+12° den 21. juni. Dette betyr en total elevasjonssektor på ca 24°, se Figur 3 nedenfor. 
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Figur 3: Solsektor 21. desember, 7°°°° (kulminasjon) 

I azimut antas det at det er tilstrekkelig å ha lys på torget fra ca 06:30 i sommerhalvåret, altså 
som i mørketiden. Med et krav om sol på torget til solnedgang ca 22:00, blir reflektorens 
azimut sektor ca ((277-178)/2 + 180 )/2 = 115°. Dette betyr at det ikke nødvendigvis er 
fornuftig å dreie reflektoren 360° pr. døgn, men kanskje heller 2 * 115° = 230°, det vil si frem 
og tilbake. Dette sparer energi og reduserer kravet til nødvendig plass rundt reflektoren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Solsektor 21. desember, 58° 
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8.3 Infrastruktur 

For å gjennomføre prosjektet på en fornuftig måte, det vil si fra bygging og installasjon til 
idriftsetting, periodisk ettersyn og vedlikehold, forutsettes det en form for tilførselsvei med 
minimum ATV-standard, eventuelt tilgang med snøscooter om vinteren. 

Reflektorens størrelse og plassering krever at alle hovedkomponenter og strukturer kan 
bygges ferdig på forhånd og fraktes opp med helikopter. Sluttmontasje må kunne utføres på 
stedet med enkle hjelpemidler. 

Valg og tilrettelegging av infrastruktur er ikke en del av dette prosjektets omfang. 

8.4 Plassering 

En vurdering av eksakt plassering er ikke en del av dette prosjektets omfang. Imidlertid virker 
antydet plassering av reflektoren meget fornuftig, basert på informasjonen i kapittel 8.2. 

Reflektoren er plassert i en fjellside. Det er derfor viktig å sikre installasjonen mot eventuelle 
snø- og isras gjennom vinteren, og eventuelle jord- og steinsprang. 

Det vil ikke være fornuftig å dimensjonere selve strukturen i reflektoren til å motstå slike ytre 
påvirkninger. Dersom disse forholdene anses å kunne bli et problem, må det gjøres tiltak i 
omgivelsene rundt selve installasjonen for å forhindre skader på denne. 

Figur 6 nedenfor viser et bilde fra den aktuelle plasseringen av solreflektoren. 

 

Figur 6: Mulig plassering av solreflektoren 

Bilde er tatt i forbindelse med en befaring 28. mai 2010. Det må felles endel trær på stedet der 
solreflektoren skal stå, samt i området nedenfor. Samtidig kan skogen rundt gi en viss ly for 
installasjonen med tanke på vind. 
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8.5 Vær og vind 

Solreflektorens bærende struktur må tåle sin egen vekt, ekstra vekt fra akkumulert nedbør i 
form av snø og is, og ikke minst vindlast. 

Vindlaster klassifiseres i henhold til Beauforts skala, se Tabell 3 nedenfor. 

 

Tabell 3: Vindlaster 

Vindstyrke Hastighet 

Liten storm 20,8 - 24,4m/s 
Full storm 24,5 - 28,4m/s 
Sterk storm 28,5 - 32,6m/s 
Orkan 32,6 - m/s 

 

Direkte relevante målinger av vindhastigheter for den aktuelle lokaliseringen av solreflektoren 
eksisterer ikke, men det er foretatt vindmålinger ved Møsstrand siden 1963 og frem til idag, 
kun med avbrekk i perioden 1976-1980. Målingene er hentet inn fra Metrologisk Institutt. 

Disse målingene fordeler seg i perioden 1980-2006 som følger (perioden 1963-1976 er 
tilnærmet identisk): 

 

Tabell 4: Vindhastigheter, Møsstrand 

Hastighet Fordeling 

0 - 5m/s 76,7% 
5,1 - 10m/s 96,9% 
10,1 - 15m/s 99,2% 
15,1 - 20m/s 100,0% 
20,1 –> m/s Aldri 

 

Med andre ord holder vindstyrken seg under 5m/s i 76,7% av tiden, og i hele 99,2% av tiden 
holder vindstyrken seg under 15m/s. Vindstyrken har aldri vært målt høyere enn 20m/s ved 
Møsstrand i den aktuelle perioden (1963-2006). 

Hvis Møsstrand kan antas å være representativ for lokaliseringen av solreflektoren, så er 
Marevas antagelse om 75m/s maksimal vindstyrke konservativ etter vår mening. Vi foreslår å 
dimensjonere solreflektoren for vindlaster opp til 40m/s, alternativt til og med sterk storm, det 
vil si opp til 32,6m/s. En slik reduksjon av krav kan bety en vesentlig reduksjon i kostnader. 
Disse vindstyrkene gjelder overlevelse for utstyret i parkert tilstand (stow position) – operative 
vindstyrker er vesentlig lavere, typisk inntil 10-12m/s. 

Parkert tilstand benyttes for å forhindre ødeleggelse av solreflektorens struktur. Denne 
tilstanden kan innebære at reflektoren plasseres horisontalt, med reflektorflaten pekende 
oppover eller nedover. 
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Relevansen Møsstrand versus solreflektorens plassering må verifiseres. Vil plasseringen i 
åssiden innebære tildels sterke kastevinder utover 30m/s, eller er den ytterligere skjermet i 
forhold til Møsstrand? Her må sannsynligvis lokalkjente i området bidra. 

Dersom reflektorens areal reduseres, økes overlevelsesevnen til utstyret under sterke 
vindlaster. Et eksempel på dette er en heliostat på 25m2 som er operativ inntil 15m/s, og som 
overlever vindhastigheter på 43m/s i parkert tilstand (horisontal reflektor). 

Temperaturen i omgivelsene der utstyret skal opereres, vil kunne påvirke systemkostnadene. 
Dersom kravet til laveste operative temperatur settes for lavt, kan det føre til en mangedobling 
av utviklings- og produksjonskostnadene. Det er også viktig å ta hensyn til lagrings-
temperaturen på utstyret. Dette er den laveste temperaturen utstyret kan overleve ved uten 
skader i ikke-operativ tilstand. 

Disse temperaturene vil ha størst innvirkning på drivverk og bevegelige deler. Men også 
elektronikken har sine klart definerte temperaturgrenser. Lave temperaturer vil sannsynligvis 
ikke bli et problem, for elektronikken kan plasseres i et temperaturkontrollert skap. 

Temperaturoversikter fra eKlima.no viser at det ikke er ekstreme temperaturer i området 
(målestasjon Møsstrand II). Tabell 5 nedenfor viser laveste middeltemperatur for november til 
mars siste 30 år. 

 

Tabell 5: Laveste middeltemperatur, Møsstrand (1980-2009) 

Jan. Feb. Mars Nov. Des. 

-12,6ºC -12,3ºC -8,8ºC -6,9ºC -13,4ºC 

 

Det kan av kostnadshensyn være fornuftig å sette grensen for operasjonell temperatur til 
minus 20-25ºC, og minus 30-35ºC ved lagring (overlevelse). Den endelige grensen blir først 
klar når det gjøres et detaljdesign eller ved en konkret tilpasning av eksisterende utstyr. 

8.6 Miljø 

Solreflektoren skal oppleves som et positivt tilskudd på torget på Rjukan: Det opplyste 
området på torget skal bli den nye møteplassen for folk på Rjukan. Det stilles derfor flere krav 
til løsningen: 

• Utforming og design må være tilpasset omgivelsene 

• Solreflektoren vil gi en konsentert lysflekk på torget. Det er derfor viktig å sørge for å 
holde lyset borte fra bygningene rundt torget 

• Sjenerende lys må unngås 

• Ingen utslipp til omgivelsene 

Opplevelse av sollyset må ikke ha en negativ innvirkning på publikum i form av en blafrende 
lysflekk på torget. 
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Solflekken vil ha en tydelig, synlig avgrensning. Den tydelige avgrensningen kan eventuelt 
reduseres gjennom for eksempel å sandblåse ytterkanten på reflektoren eller gjennom andre 
tiltak, avhengig av materialet som velges i reflektorflaten. Uansett vil naturlig diffraksjon gi en 
diffus grense, slik at dette høyst sannsynlig ikke vil bli noe problem. 
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9 Systembeskrivelse 

Solreflektoren eller solspeilet på Rjukan er i praksis en heliostat. Prinsippet for en heliostat er 
at den alltid følger et tenkt punkt på himmelen. Det tenkte punktet er lokalisert midt mellom 
sola og "mottager", ref. [2]. I dette prosjektet vil mottager være det definerte område som skal 
lyses opp på torget på Rjukan. 

Offisielt er sola borte fra Rjukan i tidsrommet fra 2. oktober til 12. mars. Det er fabrikkbrua som 
er referansen. 

Rjukan torg er uten sol fra 26. september til 18. mars. Totalt er det 160 dager i året hvor sola 
ikke når ned til byen, ref. [3]. 

9.1 Heliostatens hovedkomponenter 

En heliostat består i prinsippet av noen klart definerte hovedkomponenter og strukturer: 

• Reflektor 

• Fundament 

• Pidestall, forbinder reflektor og fundament 

• Drivverk 

• Kontrollsystem 

• Krafttilførsel 

Figuren nedenfor viser et blokkdiagram som antyder hovedkomponentene for heliostaten. 
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Figur 7: Blokkdiagram for heliostat 
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I tillegg antyder figuren ovenfor et vaskesystem for renhold av reflektoren. Dette er ikke en del 
av selve heliostaten, og behovet for et slikt tilleggssystem må avklares nøye. 

Et vaskesystemet vil øke både utviklings-, bygge- og driftskostnadene for heliostaten. Et 
vaskesystem vil videre øke kompleksiteten og sannsynligheten for feil. Behovet for 
kontinuerlig vasking er ikke uten videre eksisterende, spesielt hvis man tillater seg en reflektor 
med god reflektivitet, noe som erfaringsmessig ikke medfører store ekstrakostnader, se 
kapittel 12.1. Manuell vask kan da vise seg tilstrekkelig. 

9.1.1 Reflektor 

9.1.1.1 Frihetsgrader 

Det er to valgmuligheter når det gjelder bevegelse av reflektoren: 

• Én rotasjonsakse (ekvatorial el.lign. montering). Dette krever at en akse kalibreres 
parallelt med jordas rotasjonsakse 

• To rotasjonsakser, altitude og azimut (altazimut montering). Dette gir full frihet i forhold 
til å følge solas bevegelse på himmelen 

En løsning basert på én frihetsgrad vil sannsynligvis være mulig, og det kan være den 
rimeligste løsningen, men jevnlig kalibrering av den andre aksen er uansett påkrevet. Dette vil 
kreve enkel tilgang til heliostaten, og medfører endel ekstraarbeid. 

Det beste resultatet med tanke på å posisjonere solflekken på torget oppnås gjennom å 
benytte to frihetsgrader. Det er denne løsningen som anbefales i dette prosjektet. 

9.1.1.2 Rotasjonsmekanismer 

For å bevege reflektoren finnes det ulike metoder og løsninger som kan benyttes. 

• Hydraulisk 

• Elektrisk 

• Gear-type: mekanisk, hydraulisk etc 

• Aktuator-type 

Det er imidlertid ikke alle metodene som er like godt egnet i dette prosjektet. 

Backlash, det vil si slark eller dødgang, vil være svært kritisk og må minimaliseres. Avstanden 
mellom heliostat og torg gjør at 0.06º avvik i posisjon i heliostaten tilsvarer ca 1 meter 
forflytning på torget. I tillegg kommer defleksjon av speilets flatestruktur. 

Dessuten, på grunn av store vindlaster, kan det være nødvendig med et bremsesystem for å 
forhindre at reflektoren beveger seg uønsket. Dette gjøres for så vidt allerede av motorer og 
drivverk, siden motorene sørger for både negativt (brems) og positivt moment i en 
servoregulering. Servomotorene må derfor dimensjoneres deretter. 
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9.1.1.3 Posisjonering 

Heliostaten må følge solas posisjon på himmelen med stor nøyaktighet. Hvis ikke vil 
solflekken på torget "vandre" rundt det ønskede punktet. Faktorer som påvirker dette er: 

• Drivverkets hastighet (altitude og azimut) 

• Elevasjonsvinkel (altitude): ca 24º sektor gjennom året 

• Rotasjon (azimut): ca 115º sektor gjennom året 

Det enkleste vil være å benytte forhåndsdefinerte baner, det vil si baner gitt av heliostatens 
plassering, torgets plassering og tiden. 

Denne posisjonsreguleringen er basert på en åpen sløyfe. Det vil si at posisjoneringen ikke er 
et følgesystem, men den baserer seg kun på tiden, altså klokke og dato, som 
inngangsparametre til posisjonsreguleringen. 

Alternativt kan man plassere en lyssensor et sted mellom et definert punkt på torget og 
heliostaten, for så å bruke en tilbakekobling til å regulere heliostatens posisjon. Dette er 
kompliserende og neppe nødvendig. Dessuten fungerer ikke dette dersom sola er bort bak ei 
sky. Det er ønskelig at reflektoren er riktig posisjonert med en gang sola kommer tilbake. 

Reflektorens bevegelse kontrolleres på stedet via en industri-PC eller en PLS, og med et HMI- 
grensesnitt via en laptop (PC). Om ønskelig kan trådløs kommunikasjon tilknyttes, i enkleste 
utgave ved hjelp av SMS-meldinger og GSM-telefon. Dette åpner for å hente ut status om 
systemet eller å endre heliostatens posisjon. 

9.1.1.4 Struktur 

Fagverksløsningen som er presentert i Mareva-rapporten [1] vil fungere etter hensikten, men 
den må analyseres nærmere for eventuelt å optimalisere designet med tanke på styrke, 
stabilitet og vekt, se kapittel 10.1. Systemets stivhet vil være en avgjørende suksessfaktor. 

Det bør tilstrebes så lav vekt som mulig på konstruksjonen, blant annet for å lette transport av 
deler, montasje i dalsiden over Rjukan, kostnader og så videre. Høy vekt vil også påvirke 
kostnaden på andre komponenter som aktuatorer, effektforbruk etc. 

Aktuelle faktorer i en utviklingsfase kan være: 

• Bruk av fagverk 

o Stålramme-konstruksjon med avstiving 

o Analysere et standard fagverk versus optimalt, stivt rammeverk 

• Fokus på opplagring og backlash 

• Vurdere tannkrans og system "låst" til skinnegang for å beskytte mot snø og is 
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9.1.1.5 Fasong 

Den prisipielle formen på reflektoren vil i første omgang kun være av betydning for fasongen 
på det reflekterte sollyset på torget. 

Noen fasonger vil selvsagt ha større betyding for styrke og vekt enn andre, men i siste instans 
er det kun et spørsmål om estetikk. Det finnes flere mulige fasonger som kan brukes: 

• Sirkulær 

• Oval 

• Kvadratisk 

• Rektangulær 

 

I tillegg vil reflektorflatens utforming kunne påvirke resultatet: 

• Plan flate 

• Plan flate med innbøyde sider 

• Enkeltkrommet flate 

• Dobbeltkrummet flate 

Det vil i denne sammenhengen være lite å hente på å benytte krummede (parabolske) flater i 
forhold til hva den økte produksjonskostnaden for dette vil innebære. En plan flate vil derfor 
være det mest optimale valget med hensyn til pris og ytelse. 

Det enkleste og rimeligste vil være en kvadratisk eller rektangulær form, eventuelt en fasong 
bygget opp av et antall like reflektorplater (tilnærmet sirkulær). 

En rektangulær reflektor vil gi en rektangulær solflekk på torget, og formen vil endre seg 
gjennom dagen og året. Den vil muligens ta form som en rombe eller et parallellogram. 

En sirkulær reflektor vil fordre flere ulike reflektorplater, siden ikke hele flaten kan lages som 
ett stykke. 

En sirkulær reflektor vil gi en solflekk formet som en ellipse på torget. Elipsen vil kunne rotere 
og endre forholdet mellom bredde og lengde med tiden. 

Lysforsker Jonny Nersveen mener at en ellipse gi det mest estetiske resultatet sammenlignet 
med et deformert rektangel. Et kompromiss kan være å realisere reflektoren som en 
mangekant bygget opp at et antall like kvadrater eller rektangler. 

9.1.1.6 Materialvalg 

Følgende materialer er aktuelle å bruke i selve reflektorflaten: 

• Stål 

• Aluminium 

• Speilglass 



 
  
 
 
Doc. no.:  808265 
Issue:  A 

Rapport Date: 
24.06.2010 

Page: 
20 of 51 

T-010-F 
This document (whether a drawing or other form of document) is Copyright. The document and all the Intellectual  
Property Rights therein (including where appropriate Patent and Registered Design Rights) are the property of Kongsberg DevoTek AS and may only 
be used for the purpose for which the document has been supplied to you. The document may not be copied, stored electronically or disclosed to 
third parties without our written permission. The document remains our property and must be returned to us upon request. 

 

Både aluminium og stål må ha oksyderte eller spesialbehandlede overflater. Tabell 6 nedenfor 
angir forventet refleksjon for ulike materialer. 

 

Tabell 6: Emissivitet og refleksjon for ulike materialer 

Materiale Emissivitet (ε) Refleksjon 

Stål, oksidert 0.79 21% 
Stål, polert 0.07 93% 
Rustfritt stål, polert 0.075 92.5% 
Aluminium, oksydert 0.2 – 0.31 69 – 80% 
Aluminium, polert 0.039 – 0.057 94.3 – 96.1% 
Speilglass < 0.06 > 94% 

 

Emissiviteten (ε) angir hvor stor andel av mottatt stråling som absorberes av en flate. Et sort 
legeme absorberer absolutt all stråling, det vil si ε = 1, mens et perfekt speil reflekterer 
absolutt all mottatt stråling, ε = 0. 

Refleksjon av mottatt stråling beregnes således som (1 – ε) * 100%. 

Basert på tabellen ovenfor, står valget mellom å bruke oksydert aluminium (upolert), polert 
aluminium eller speilglass. Stål vil sannsynligvis gi et for dårlig utbytte med tanke på det 
reflekterte sollyset. 

Speilglasset er et forholdsvis rimelig materiale, og det har god motstandsdyktighet mot 
korrosjon og ytre påvirkninger. Overflaten er hard og slett, og vil forhindre at forurensninger i 
luften fester seg altfor lett. Materialet har dessuten lang levetid. 

Det er i all hovesak speilglass som brukes i heliostater i forbindelse med solkraftverk som 
eksisterer rundt i verden, se [2]. Utstrakt bruk av dette materialet gjør det tilgjengelig til en 
akseptabel pris. 

En potensiell uheldig effekt ved valg av speilglass, er at glass vil kunne gi økt tap når 
tykkelsen øker, og det blir grønnere i fargen. Det er derfor viktig å holde tykkelsen på glasset 
så liten som mulig. 

Hvilket materiale som blir valgt, vil tilslutt være avhenhgig av reflektorens struktur, oppbygging 
og krav til bæreevne. Et kriterium vil også være materialets evne til å opprettholde gode 
refleksjonsegenskaper og å holde seg rent. 

9.1.1.7 Areal 

Prosjektet tar utgangspunkt i et reflektor-areal på 100m2. Dette er et typisk areal for en 
heliostat, se [2]. 

Bortsett fra krav til styrke, vekt og kostnad, er det den reflekterte solflekkes størrelse på torget 
og kravet til den reflekterte lysstyrken som blir dimensjonerende. I tillegg spiller avstanden fra 
reflektor til det opplyste området en stor betydning, ref. spredning i kapittel 8.1.1. 
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Dersom utgangspunktet er en 100m2 stor solflekk på torget, kan reflektoren reduseres til kun 
15-20m2 dersom det ikke kompenseres for spredning, se kap. 8.1.1.  

Jo mindre arealet er, jo lavere vil kostnaden også bli. 

Marevas reflektor er sirkulær med en diameter på 11.69 meter, tilsvarende et areal på 107m2. 
Dersom det ikke gjøres spesielle tiltak, vil arealet av solflekken på torget ha økt til nærmere 
353m2 på grunn av spredning ved denne løsningen. 

9.1.1.8 Krefter 

I tillegg til vekten av selve konstruksjonen, det vil si statiske krefter, er det i hovedsak kun to 
typer krefter som vil påvirke selve reflektoren: 

• Vindlaster 

• Termiske laster 

Heliostaten må utformes slik at effekten av vindlaster reduseres mest mulig. Dette kan oppnås 
gjennom å minimalisere reflektorens areal, redusere den totale høyde på heliostaten og den 
optimalisere den generelle utformingen. Eventuelt kan skjermingstiltak på stedet redusere 
effekten. 

Ved ekstreme vindlaster kan reflektorens posisjon bidra til å redusere de totale kreftene på 
heliostaten. Når vindstyrken overstiger en gitt grense, kan reflektoren kjøres til en "sikker 
posisjon". 

Termiske krefter oppstår som en konsekvens av at ulike materialer har ulike utvidelses-
koeffisienter. Denne effekten kan reduseres gjennom materialvalg og ved riktig valg av 
sammenføyingsmetoder. 

Om vinteren vil også snø og is kunne påvirke heliostaten. 

9.1.1.9 Stabilitet 

Rapporten [1] utelater tilsynelatende utfordringene rundt backlash – de omtales i hvertfall ikke. 
Det må gjøres detaljerte analyser rundt lagerberegninger. Mareva kan muligens ha tenkt å 
benytte friksjon i lagre til å redusere hysterese og backlash, men det fremgår ikke av 
rapporten. 

Et vellykket resultat er avhengig av god posisjoneringsnøyaktighet, repeterbarhet og 
oppløsning. Dette stiller strenge krav til drivverket, det vil si motorer, gir og 
overføringsmekanismer. 

Backlash kan elimineres gjennom å kjøre drivverket i kun én retning, kombinert med en 
posisjonssensor som gir eksakt posisjon én gang pr. omdreining av heliostaten. En slik 
løsning krever at heliostaten går 360 grader pr døgn. 

9.1.2 Pidestall 

Pidestallens oppgave er å forbinde reflektor og drivverk med underlaget på stedet. 
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Det stilles også store krav til denne, siden pidestallens egenskaper vil påvirke stabiliteten og 
stivheten til heliostaten. 

Pidestallen bør holdes så lav som mulig. Dette bidrar til å redusere det totale vindfanget og de 
dynamiske kreftene som påvirker heliostaten. Dette er ikke tilfellet i Marevas skisser. 

For å redusere pidestallens høyde, kan den helle svakt utover slik at reflektoren går klar av 
fremre del av fundamentet. Samtidig må det tas hensyn til den negative elevasjonsvinkelen 
reflektoren krever. Dette stiller i sin tur større krav til fundamentet og dets forankring. 

Pidestallen kan realiseres som en stål- og betonkonstruksjon. 

9.1.3 Fundament 

Fundamentering og forankring til underlaget er en kritisk faktor med tanke på et velfungerende 
sluttprodukt. Viktige faktorer er: 

• Størrelse 

• Utforming 

• Forankring 

• Krav til område rundt 

Tore Lien, plansjef i Tinn kommune, sier: 

"Ut fra NGIs rapport i forbindelse med vurdering av sikkerhet mot skred på de aktuelle 
lokaliseringene, er det antatt bra fundamenteringsforhold. Det er fjell i dagen eller like under 
torva. 

De områdene som ble besiktiget var flatere partier uten at det er angitt noen størrelse på 
flatene. Etter min oppfatning vil det ikke være noe problem å få plass til fundamenter på for 
eksempel 10 x 10 meter." 

Som nevnt i kap. 9.1.2 ovenfor, bør reflektoren stikke nedenfor fundamentet for å redusere 
totalhøyden på heliostaten. 

Fundamentet bør realiseres som en armert betonkonstruksjon, og vil derfor være en billig 
komponent i systemet. 

9.1.4 Drivenhet 

Drivenheten kan bestå av ulike motorer, gir og overføringssystemer. Mareva har i sin rapport 
foreslått noen alternativer basert på skruer. Det strenge kravet til posisjonsnøyaktighet, gjør at 
de foreslåtte løsningene sannsynligvis ikke tilfredsstiller disse kravene. Dette skyldes blant 
annet en kombinasjon av vekt og gir-/kraftoverføringsprinsipper. Det er også forbundet med 
stor teknisk og økonomisk risiko å utvikle egne løsninger for dette. 

Marevas utviklings- og komponentkostnader for drivenheten virker i tillegg altfor lave. Det 
foreslås derfor å benytte ferdigutviklede, kommersielt tilgjengelige løsninger som er spesielt 
tatt frem for dette formålet. 

En mulig løsning er et drivverk fra SENER, se Figur 22. Dette drivverket er kommersielt 
tilgjengelig, og er utviklet spesielt for heliostater. Viktige faktorer som backlash, nøyaktighet, 
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lang levetid og lite vedlikehold er lagt til grunn i konstruksjonen. Enheten er derimot kun 
spesifisert for operasjon i temperaturområdet –10ºC til +50ºC. Det krever derfor at enheten 
modifiseres noe for å tilfredsstille temperaturforholdene på Rjukan. 

Ytterligere detaljer kan finnes i produktpresentasjonen [4] for SENERs MASS, High 
Performance Two Axis Drive. 

SENER har antydet en budsjettpris på EUR 15.000,- for én stykk, inkludert nødvendig 
tilpasning. Denne prisen må kun benyttes som en indikasjon på prisnivået. 

9.1.5 Kontrollsystem 

Et kontrollsystem for en heliostat kan utgjøres av en industri-PC eller en PLS. Begge deler må 
programmeres med de aktuelle solbaner. 

Alternativt vil kontrollsystemet være en del av en innkjøpt løsning, der drivenhet og 
kontrollsystem er integrert. 

Drivenhet fra SENER, se kapittel 9.1.4, kan leveres med et eget kontrollsystem. 

9.1.6 Vaskesystem 

En skitten reflektor vil kunne gi redusert refleksjon. Mareva har i sin rapport foreslått et 
integrert vaskesystem. I hvilken grad det har betydning, er vanskelig å anslå. I følge Jonny 
Nersveen er det muligens enda viktigere at et skittens speil vil kunne gi uønsket spredning av 
lys. 

Vaskesystemet i Mareva-rapporten [1] er sannsynligvis fremstilt med en altfor lav utviklings-, 
produksjons- og driftskostnad. Det vil være behov for store mengder vaskemedium, et eget 
retursystem, samt at det kan være problematisk i bruk ved lave temperaturer og mye vind. 

For å oppnå og opprettholde optimale forhold for refleksjon av sollys, må reflektoren 
sannsynligvis rengjøres med jevne mellomrom. Da er det flere faktorer som må vurderes: 

• Metode 

o Automatisk høyttrykksspyling 

o Manuell spyling og vask 

� Høyttrykksspylig fra bakken 

� Rullende vertikal stige, god sikring av personell (HMS) 

� Må sannsynligvis benytte friksjon (fille/kost) for å sikre et godt resultat 
(ref. børsteløs bilvask) 

o Egen vaskeposisjon for speilet 

� Horisotal innstilling av reflektor, vaskes som et gulv 

� Eget skur på siden eller bak 

o Trykkluft 
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� Smuss kan fjernes med trykkluft. Dette reduserer kravet til 
omkringliggende systemer, og gir ikke noe utslipp til miljøet. Metoden er 
også uavhengig av ytre forhold som f.eks temperatur 

• Vekt 

o Økt vekt som følge av vaskesystem medfører økt last på heliostaten 

• Kostnad 

o Et vaskesystem medfører økte kostnader for drift av heliostaten, for eksempel til 
oppvarming av vaskemedium og dyser 

• Vaskemedium 

o Glykolbasert 

o Krav til oppvarming av vaskemedium og eventuelt dyser 

• Behov 

o Hvor mye redusert blir refleksjonen i løpet av vinteren? 

o Hvor mye påvirkes lysrefleksjon av skitt? 

• Frekvens 

o Hvor ofte er det behov for rengjøring? 

• Beholder for vaskemiddel 

o Volum 

• Tilgang til vann 

o Oppvarmet rom for lagring og blanding av vaskemedium 

• Oppsamlingstank 

o Volum 

• Transport 

o Vaskemedium må transporteres opp til heliostaten, og forbrukt væske må 
transporteres ned til Rjukan 

• Miljø 

o Et automatisk vaskesystem vil kreve et egnet system for å samle opp forbrukt 
vaskemiddel for å hindre forurensing og avrenning 

o Forbrukt væske må avhendes 

• Fjerning av snø og is 

o Det er ikke lagt opp til en avisingsfunksjon 

På den tiden av året som heliostaten har sin hovedoppgave, er lufta forholdsvis ren. Pollen, 
svevestøv, blader fra trær og så videre er generelt ikke noe problem da. 
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I tillegg er temperaturen i hovedsak godt under frysepunktet i det mest aktuelle tidsrommet for 
rengjøring. Dette stiller store krav til vaskemediumet, oppvarming kan bli nødvendig, og det vil 
være en fare for at ising kan forhindre normal funksjon på alle bevegelige deler i systemet, 
både for vaskesystemet og selve heliostaten. 

Basert på en reflektoroverflate som er enkel å holde ren (se kap. 9.1.1.6), bør det være mulig 
å unngå et eget automatisk vaskesystem. Som et utgangspunkt foreslås én rengjøringsrunde 
om høsten etter at løvet er borte, og én om våren. Da forhindres det at skitt får festet seg til 
overflaten. 

Reflektoren må dessuten jordes slik at det ikke over tid bygger seg opp statisk elektrisitet som 
vil tiltrekke støv og skitt. 

Et åpent, dysebasert høyttrykksspylings-system vil være svært utsatt for vind. Dette kan 
redusere effekten av denne ekstrakostnaden betydelig. Vinden vil også redusere muligheten 
til å samle opp den brukte væsken. 

Et integrert vaskesystem vil tilføre ekstra vekt til heliostaten, og vil således kreve ekstra 
dimensjonering av heliostaten. Dette betyr i sin tur økt bygge- og fraktkostnad. 

Speilglass brukes i stor utstrekning i heliostater rundt omkring i verden i forbindelse med 
utvinning av strøm fra solenergi. Generelt har disse systemene ikke egne vaskesystemer, og 
rengjøring foretas manuelt. Ved å velge speilglass fremfor stål eller aluminium, er det 
sannsynligvis fullstendig unødvendig med et eget vaskesystem. Et vaskesystem øker 
dessuten kompleksitet, vekt, pris og behov for vedlikehold og tilsyn. 

Dersom speilglass velges som materiale i reflektoren, vil speilglassets gode refleksjonsevne 
kombinert med gunstige overflateegenskaper reduserer eller fjerner behovet for periodisk 
vasking i perioden oktober til mars. 

Når heliostaten ikke er operativ, bør reflektoren kjøres i en posisjon som er mest mulig optimal 
med tanke på å forhinde at støv og skitt kan feste seg. Dette gjøres i Viganella, Italia – også 
om natten. Eventuelt bør lauvskog i umiddelbar nærhet fjernes. 

Ved å samle og fokusere lyset, konsentreres mer lys i solflekken på torget. Dette tillater også 
noe mer skitt på reflektorflaten. 

Konklusjonen er derfor å bygge en heliostat uten et integrert vaskesystem. 

9.1.7 Energikilde 

Energien for å drive heliostaten kan skaffes tilveie på tre prinsipielt forskjellige måte som 
beskrevet nedenfor. Hva som er beste egnet, er i stor grad avhengig av for eksempel 
kraftbehov, værforhold på stedet (soltimer og -effekt, vind og temperatur) og krav til 
vedlikeholdsintervaller. 

• Hvor mye effekt trenger vi å tilføre systemet? 

• Kontinuerlig "tracking" av sola, uansett vær? 

• Hva gjør vi ved evt. strømbrudd, re-posisjonering av reflektor? 

• Mulig behov for oppvarming av rom/skap med kontrollelektronikk? 
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9.1.7.1 Solceller 

I Norge ligger innstrålt solenergi på ca 700-1.100 kWh/m2 pr år. En fotovoltaisk solcelle kan 
omdanne inntil 15% av denne solenergien til elektrisk strøm. Solcellens orientering i forhold til 
sola vil påvirke utbytte, og utbyttet fra solcellen reduseres noe over tid. 

Solcelledrift vil påvirke heliostatens kompleksitet, utviklings-, bygge- og driftskostnader. 
Nedenfor er det satt opp noen forhold som må vurderes for denne energikilden. 

• Kostnad 

• Kompleksitet 

• Lav effekt 

• Størst behov i årstid med lite sol 

• Krever akkumulator (batteribank) 

• Krever eget kontrollsystem for lading og overvåking av batteribank 

• Batteribank er vanskelig å dimensjonere med tanke på uavbrutt drift, uansett vær 

• Ugunstig temperatur for batteribank, kulde gir lavere effekt 

• Vedlikehold og ettersyn 

• Miljøavfall ved utskifting av batterier 

• Må ha alternativ energikilde for å sikre uavbrutt drift 

Solcelledrift kunne vært et "grønt" bidrag til heliostat-prosjektet på Rjukan, men sannsynligvis 
vil det være både lite gunstig og utilstrekkelig som eneste energikilde. 

9.1.7.2 Vindturbin 

Vindkraft er et mulig alternativ for å forsyne fjerntliggende systemer med energi, men som for 
solceller er det mange faktorer som må vurderes for et slikt alternativ. De fleste faktorene som 
gjelder solceller, gjelder også vindturbiner, se kap. 9.1.7.1. 

I stedet for tilgang på sol, er det uforutsigbare vindforhold som er den viktigste begrensningen 
for denne energikilden. 

9.1.7.3 230VAC-nett 

Det er fra oppdragsgiver antydet en mulighet til å skaffe tilveie energi fra nærliggende 
230VAC-nett. Dette vil gi en sikker tilgang til energi, og er ikke begrenset på samme måte som 
sol- og vindkraft. For vannkraftkommunen Tinn vil dette også være et miljøvennlig kraft-
alternativ. 

Denne løsningen ses på som en del av infrastrukturen rundt heliostaten, og planlegging av 
dette er ikke en del av dette prosjektet. 
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9.1.7.4 Jording 

Heliostaten må jordes, og nødvendige sikkerhetsforanstaltninger må tas for å forhindre direkte 
lynnedslag i strukturen. 

9.1.7.5 Konklusjon 

Energitilførsel fra nærliggende 230VAC-nett er absolutt å foretrekke. Denne løsningen gir ikke 
begrensninger i tilgang på elektrisitet, og den er både stabil og pålitelig. Dessuten krever 
denne løsningen verken spesielle tiltak eller installasjoner på stedet, ei heller særskilt ettersyn 
– kostnaden blir lav. 

Både sol- og vindturbin-alternativene krever egne batteribanker for å lagre energi. Disse 
batteriene krever ettersyn og må byttes ut med jevne mellomrom. De vil således bidra negativt 
til det totale "miljøregnskapet" for heliostaten. 
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9.2 Elektromekanisk system 

Figur 8 nedenfor viser et blokkdiagram som beskriver prinsippet for heliostatens 
kontrollsystem. 
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Figur 8: Blokkdiagram for heliostatens kontrollsystem 

 

9.2.1 Styringsenhet 

• Industri-PC 

• PLS 

• Krav til oppvarming, avhengig av temp.spek. på valgte moduler og komponenter 

• Trådløs fjernkontroll og monitorering, f.eks. vha. GSM og laptop-PC 

9.2.1.1 Operasjonsmodi 

• Refleksjon, følge sola 

• Parkert, sikker modus (stow position) 

• Service og vedlikehold 

• Gjenoppta posisjon, etter stopp i solfølging ved kraftavbrudd eller service 

I sikker modus parkeres reflektoren i en stilling som vil redusere vindlasten på heliostaten. 
Dermed forhindres mulig skade på heliostatens struktur. 
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9.2.2 Oppvarming 

Én eller flere av elektronikkmodulene kan kreve et temperaturkontrollert miljø. Et system som 
skal være operativt på Rjukan gjennom vinteren, må dimensjoneres med komponenter som 
tåler godt under –20ºC. 

Slike komponenter blir ofte uforholdsmessig dyre, og tilgangen på moduler med ønsket 
funksjonalitet kan være begrenset. Det kan derfor være et kostnadseffektivt alternativ å sørge 
for at komponentene varmes opp under drift. 

9.2.3 Spenningsforsyning 

Alle komponentene i heliostaten trenger en eller annen form for energitilførsel. Sannsynligvis 
vil det benyttes systemkomponenter som arbeider på 12, 24 og/eller 48VDC. 

Spenningsforsyningen må konstrueres basert på valgt energikilde (se kap. 9.1.7) og valgte 
systemkomponenter. 

9.2.4 Drivertrinn 

Drivertrinnet gjør om kommandoer fra styringsenheten til signaler som kan drive de tilkoblede 
servo-motorene. 

9.2.5 Motor 

Servo-motorene som brukes kan deles i to ulike grupper: 

• Elektriske 

• Hydrauliske 

9.2.6 Girenhet 

Nøyaktighet kan fordre hydraulisk gearing. 

9.2.7 Sensorer 

Det kan være nødvendig å tilkoble ulike sensorer til heliostaten. Noen av disse er angitt i 
kapitlene nedenfor. Dersom sensoren er spesielt viktig for bruk eller beskyttelse av utstyret, 
kan det vurderes å benytte mer enn én sensor (redundans). 

9.2.7.1 Kronograf 

En viktig faktor i dette systemet vil være en nøyaktig angivelse av tid. Dersom ikke heliostaten 
realiseres som et følgesystem, vil reflektorens posisjon kun være gitt av heliostatens 
geografisk posisjon, tid på døgnet og dato, samt kunnskap om solas bane over himmelen. 

9.2.7.2 Posisjon 

Én eller flere sensorer som angir reflektorens posisjon er nødvendig for å sikre en god 
nøyaktighet og repeterbarhet med tanke på solflekkens plassering på torget. 
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For å minimalisere den tiden solreflektoren kjøres, kan det også være nødvendig med flere 
sensorer, siden det er stor variasjon på sektorene for sommer og vinter. 

• Failsafe (låst) ved bortfall av energi 

• Endestopp, sikkerhet 

• Referanse (HOME), meget nøyaktig 

 

9.2.7.3 Vind 

Solreflektoren vil bli utsatt for ulike vindbelastninger gjennom året. Det vil derfor være aktuelt å 
operere heliostaten i inntil tre ulike modi: 

• Normal operasjon (refleksjon) 

• Sikker modus (parkert), f.eks. på grunn av ekstremt vær 

• Vedlikehold 

 

I sikker modus inntar reflektoren en posisjon som vil begrense effekten av den sterke 
vindlasten eller lave temperaturen. Dette vil forhidre og eventuelt redusere skader på 
installasjonen. 

9.2.7.4 Temperatur 

Ved ekstreme temperaturer, typisk lave, kan det være aktuelt å begrense operasjonen av 
heliostaten. Dette vil imidlertid være helt avhengig av det valgte utstyret og hvordan dette kan 
tilpasses forholdene. 

9.2.7.5 Sollys 

Dersom heliostaten skal følge sola, og ikke bare følge en forhåndsprogrammert bane, er det 
behov for en sensor som kan måle sollyset. En slik løsning kompliserer imidlertid hele 
systemet.  

9.2.7.6 Nedbør 

Nedbør i form av underkjølt regn, sludd og snø vil kunne øke den statisk lasten på heliostaten. 
Det kan derfor være fornuftig å skaffe tilveie informasjon om dette, slik at nødvendige tiltak 
kan iverksettes. 
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10 Analyser 

Nedenfor følger analyser av tre ulike alternativer, inkludert Marevas opprinnelige forslag.  

10.1 Marevas design 

Nåværende design fra Mareva er modellert i FEM-programmet NX7. For reflektoren er det 
benyttet 4mm aluminium, mens resten av strukturen er av stål. 

En lineær analyse er blitt kjørt med gravitasjon på hele modellen. En vindlast som tilsvarer en 
vindhastighet på 40m/s er bare plassert på reflektorens øvre halvdel. Dette er gjort for å få et 
maksimalt bøyemoment. Kraften F er gitt av ligningen: 

F = 0.50 x ρ x Cd x A x v2 

der 
 - ρ (luftens tetthet) = 1.395 kg/ m3 ved -20°C, 
 - Cd = 1.4, 
  -A (projisert areal i retning av vindhastighet) = 50m2, 
  -v (vindhastighet) = 40m/s 

Dette gir en kraft på F = 78.12 kN. 

 

 

Figur 9: FEM-modell for Mareva-design (front) 



 
  
 
 
Doc. no.:  808265 
Issue:  A 

Rapport Date: 
24.06.2010 

Page: 
32 of 51 

T-010-F 
This document (whether a drawing or other form of document) is Copyright. The document and all the Intellectual  
Property Rights therein (including where appropriate Patent and Registered Design Rights) are the property of Kongsberg DevoTek AS and may only 
be used for the purpose for which the document has been supplied to you. The document may not be copied, stored electronically or disclosed to 
third parties without our written permission. The document remains our property and must be returned to us upon request. 

 

 

Figur 10: FEM-modell av Mareva-design (bak) 

Underkanten av pidestallen er fast, og en vindlast er lagt på den øverste delen i negativ z-
retning. 

 

Figur 11: FEM-modell av Mareva-design, speilramme 
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Den virkelige konstruksjonen vil veie mer enn FEM-modellen, som er basert på noen 
antagelser og komponenter som er ikke modellert. 

Vekten av modellen fra Marevas design er: 

• Hele modellen: 40.8 tonn 

• Motvekt, pidestall og midtparten: 29 tonn 

• Reflektorflate og ramme: 1.1 + 10.7 = 11.8 tonn 
 

 

Figur 12: Forskyvninger (skalert) Mareva-design [mm], grått er udeformert modell 

 

 

Figur 13: Forskyvninger Mareva-design, speil ramme [mm] 



 
  
 
 
Doc. no.:  808265 
Issue:  A 

Rapport Date: 
24.06.2010 

Page: 
34 of 51 

T-010-F 
This document (whether a drawing or other form of document) is Copyright. The document and all the Intellectual  
Property Rights therein (including where appropriate Patent and Registered Design Rights) are the property of Kongsberg DevoTek AS and may only 
be used for the purpose for which the document has been supplied to you. The document may not be copied, stored electronically or disclosed to 
third parties without our written permission. The document remains our property and must be returned to us upon request. 

 

 
 

 

Figur 14: Forskyvninger Mareva-design, motvekt [mm] 

 

Siden formen av forskyvningsbildene viser at gravitasjon har en stor påvirkning, er analysen 
også kjørt med bare vindlast. 

 

 

Figur 15: Forskyvninger (skalert) [mm], sett fra siden, grått er udeformert modell 
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Konklusjonen basert på analysene ovenfor blir derfor: 

• Marevas design ser ut til å være stivt nok 

• Designet veier for mye, og gravitasjonen har en stor påvirkning på forskyvningene. 
Designet må optimaliseres med tanke på vekt og pris, ikke minst med hensyn til frakt 
og montasje 

• Tyngdepunktet til hele strukturen bak speilrammen, inkludert motvekten, ligger foran 
pidestallen på reflektorsiden 

• Designet av midten av reflektorrammen var uklart. Det bør inkluderes i eventuelle 
fremtidige analyser 
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10.2 Forslag til forbedret konsept for reflektorramme 

Figur 16 nedenfor viser et konsept for en reflektor på ca 100m2 (”worst case” med hensyn til 
påkjenninger). 

Konstruksjonen består av 50x50x3mm stålbjelker, med et sirkulært 500x10mm torsjonsrør 
(torque tube) av stål. I motsetning til Marevas design, er denne konstruksjonen enkel å bygge 
opp. 

 

 

Figur 16: Alternativt konstruksjon 

Vindlast er påtrykt den øverste halvdelen av reflektoren, noe som er konservativt. De to gule 
horisontale elementene, har fri aksial rotasjon. 

I fikseringen skal reaksjonsmomentet tas ut av analysen. Dette kan sammenlignes med det 
maksimalt tillatte for girkasse med mer. 

Vekten av modellen i Figur 16 ovenfor er 3.8 tonn, og reflektorplatene veier 1.1 tonn. Dette 
utgjør tilsammen 4.9 tonn uten motvekter og pidestall. 

Fiksert 
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Figur 17: Forskyvninger (skalert) [mm], purpur er udeformert modell 

 

Fra analysen fremkommer: 

• Maksimal forskyvning øverste del: 64.56mm 

• Maksimal forskyvning nederste del: 57.26mm 

• Relativ forskyvning mellom øverste og nederste del: 7.3 mm 

• Reaksjonsmomentet i fikseringspunktet blir 178.800Nm 

 

Dersom det analyseres med bare vindlast, blir resultatet: 

• Maksimal forskyvning øverste del: 69.11 mm 

• Maksimal forskyvning nederste del: 61.78 mm 

• Relativ forskyvning mellom øverste og nederste del: 7.33 mm 

• Reaksjonsmomentet i fikseringspunktet: 207.800 Nm. 

 

Dersom det gjøres en analyse med 50x50x2mm stål bjelker, vindlast og gravitasjon, blir 
resultatet: 
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• Maks forskyvning øverste del: 90.35mm 

• Maks forskyvning nederste del: 79.28 mm 

• Relativ forskyvning mellom øverste og nederste del: 11.07 mm 

• Reaksjonsmoment i fikseringspunktet: 187.100 Nm 

 

Før man eventuelt går videre med denne løsningen, må modellen optimaliseres. Fagverk kan 
optimaliseres for å minske den totale vekten, og modellen må utvikles i mer detalj. 

Koblingen mellom torsjonsrøret og reflektorrammen må også utvikles videre. Den må blant 
annet gjøres stivere. 

Drivverket i denne løsningen kan basere seg på et kommersielt tilgjengelig drivverk utviklet 
spesielt for heliostater, se Figur 22 for et eksempel. 

10.3 Kommersielt tilgjengelig heliostat 

Det finnes et tredje alternativ for solspeilet på Rjukan. Det er å benytte en allerede 
eksisterende heliostat-konstruksjon. Dette innebærer å kjøpe inn en heliostat med tilhørende 
drivverk og kontrollenhet fra en etablert leverandør av slikt utstyr. Enheten må eventuelt 
tilpasses de rådende forhold der heliostaten skal monteres. 

Figurene nedenfor viser et eksempel på en ferdig kontruksjon fra firmaet SENER. 

 

Figur 18: Heliostat 
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Figur 19: Enkel montering av pre-fabrikerte moduler på stedet 

 

 

Figur 20: Ferdig montert heliostat 
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Heliostaten i Figur 20 benytter et torsjonsrør (torque-tube), som er en viktig del av 
konstruksjonen. Dette prinsippet er med på å redusere effekten av vridninger i reflektoren på 
grunn av vindlaster. 

 

 

Figur 21: Torsjonsrør, drivenhet og pidestall 

 

 

Figur 22: Drivenhet med elektriske motorer 

 

 

Figur 23: Produsentens styrke- og stressanalyse av drivenhet 
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Ved å benytte et allerede eksisterende design, vil man få levert et system som har 
gjennomgått omfattende tester.  
Nedenfor følger en forenklet analyse av designet ovenfor. Dimensjonene for bjelkene er ikke 
nødvendigvis de samme som i det aktuelle designet. Konseptet for reflektorflaten er fortsatt 
omtrent 100m2, bestående av 18 separate reflektorplater på omtrent 6.4m2. Hjørnene er 
"avrundet" for å gi et inntrykk av en sirkulær reflektorflate. 

Konstruksjonen i Figur 24 nedenfor består av: 

1. 50x50x2mm stålbjelker bak hver reflektor, reflektorramme: 4 x horisontalt og 2 x 
vertikalt 

2. 125x50x5mm stålbjelker bak reflektorrammene: 6 x horisontalt 

3. Fagverk av 125x50x5mm og 50x50x2mm stålbjelker: 2 x vertikalt 

4. Sirkulært 500x10mm stål torsjonsrør og kobling 

 

Figur 24: Oppbygging av SENER-heliostat 

 

I fikseringspunktet skal reaksonsmomentet tas ut av analysen. Denne kan sammenlignes med 
det maksimalt tillate for girkasse med mer. 

Fiksert 
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Vekten av hele rammen som er vist i figuren ovenfor er 2.8 tonn. 
 

 

Figur 25: Forskyvninger [mm] 

 

 

Figur 26: Forskyvninger [mm], purpur er udeformert modell 

 

• Maks forskyvning øverste del: 71.76 mm 

• Maks forskyvning nederste del: 30.74 mm 
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• Relativ forskyvning mellom øverste og nederste del: 41.02 mm 

• Reaksjonsmoment i fikseringspunktet: 212.100Nm 

 

Forskyvningen i den øverste delen av reflektoren er stor for en vindhastighet på 40m/s. Dette 
bør undersøkes videre. Modellen må også inkludere mer av konstruksjonen, for eksempel 
reflektorplatene. Andre bjelker kan også brukes. Designet ser slankt ut og har lavt vekt. 

Leverandøren SENER skriver på internett om analyser og tester som er gjort, og de ser ut å 
ha god og lang erfaring med denne typen heliostater, se linkene nedenfor. 
 
http://www.sener.es/aeroespacial/proyectos-
destacados.html?id=cw4b04367f66202&pag=0&agno=&area=&categoria=&totalperpage=5  

http://www.fundacionsener.es/eportal_docs/general/file-
cwba15ecb93ba347ac98d1/senerheliostatdesignandtesting.pdf 

Denne heliostaten er imidlertid utviklet for andre klimatiske forhold, slik at det kan bli 
nødvendig å forsterke heliostaten på enkelte områder slik at den for eksempel kan håndtere 
relevante snø- og islaster. 

Fra SENERs hjemmeside ( www.sener-aerospace.com ) finnes endel data om deres produkter. 

Nedenfor følger en samling uttalelser vedrørende komplette heliostater fra leverandøren 
SENER. 

Main data: 

• Panel area: 85m2 - 120m2 

• Total pointing accuracy: 0.1º Unloaded weight: 2000/2500kg 

• Wind speed to stow condition: 10-12m/s 

• Elevation range: 0º - 90º; speed: 9º/min 

• Azimuth range: 0º - 350º; speed: 12º/min 

 

The studies performed by our engineers combine simplicity and optimisation with rigidity, 
performance and cost. 

The SENER heliostats and trackers provide a large surface area and excellent pointing 
accuracy to maximise energy production. The system is the result of the combination of the 
MASS drive and the SENER high-performance structure, and the balance between rigidity, 
low maintenance, maximum size and minimum cost. 

The local control unit is based on a microprocessor and is comprised of open-loop and closed- 
loop algorithms that use ephemerides and solar sensors to guarantee a pointing precision of 
more than 0.01º. The control unit can be configured locally and remotely. 

The pointing precision of the whole system is guaranteed across the operating range, even in 
strong wind conditions, which is critical for plant functionality and profitability. 
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Dette designet er operativt med vindhastigheter opptil 10-12m/s. Av Tabell 4 fremgår det at 
vindhastigheten i området Møsstrand ligger under 10m/s i 96.9% av tiden. Dette bør derfor 
ikke by på noen problemer. 

Hva som er SENERs maksimale vindhastighet med tanke på overlevelse må undersøkes 
nærmere, men vi har grunn til å tro at denne ligger rundt 25m/s. 

10.4 Konklusjon 

Analysene ovenfor er utført med en vindlast på 40m/s, altså orkan styrke. Dette er en meget 
høy vindlast, og virkningen av orkan på land beskrives som "forekommer meget sjelden, 
følges av store ødeleggelser". Hvorvidt denne vindstyrken er realistisk, må avgjøres av 
personer som kjenner værforholdene på stedet. Basert på værobservasjonene i Tabell 4, gir 
dette en margin på nesten 100%. 

Vindlasten som Mareva la til grunn i sin rapport var på hele 75m/s, og virker urealistisk høy. 

Marevas konstruksjon er svært tungt, og den er også basert på en forholdsvis dyr 
fagverksløsning. Den høye vekten og det kompliserte fagverket vil gjøre transport og montasje 
til en utfordring. Et vanlig helikopter vil ikke kunne frakte dette opp til installasjonsstedet. Av 
disse grunner ble ikke prinsippet for drivverk analysert. I stedet ble det foreslått en alternativ 
løsning i kapittel 10.2. 

Den sannsynligvis rimeligste løsningen, som også er den løsningen som har lavest risiko i et 
slikt prosjekt, er den som baserer seg på å kjøpe inn en eksisterende heliostat med drivverk 
og kontrollsystem. 

Det må gjøres et arbeid for å finne mulige leverandører av kommersielt tilgjengelige 
heliostater – SENER er kun én av flere mulige leverandører. Det kan også være nødvendig å 
gjøre tilpasninger slik at heliostaten vil overleve i miljøet i åssiden ovenfor Rjukan. Devotek 
anbefaler at denne løsningen føres videre. 
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11 Designkriterier 

Dersom det skal utvikles en heliostat fra grunnen av, er det mange faktorer som det må tas 
hensyn til i utviklingsfasen. Nedenfor følger noen av de viktigste design-kriteriene. 

11.1 Styrke 

Heliostaten må lages stiv og sterk. Dette skal sikre at den tåler de rådende værforhold, og at 
solflekken på torget vil få en god posisjonsnøyaktighet og repeterbarhet. Det er viktig at vind 
ikke får solflekken til å "skjelve". 

11.2 Værforhold 

De desidert viktigste ytre påvirkningene utgjøres av værforholdene gjennom året: 

• Temperatur 

• Vind 

• Nedbør: regn, sludd og snø 

• Nedising av reflektor og bevegelige deler 

• Snøfonner 

• Krav til ekstern beskyttelse av utstyret 

• Lynnedslag 

11.3 Resonans 

Heliostaten må designes slik at mulige problemer ved resonans reduseres. Resonans vil 
påvirke lysflekkens posisjon på torget, og kan i verste fall ødelegge strukturen eller redusere 
levetiden til heliostaten. 

11.4 Statiske laster 

De statiske lastene utgjøres i hovedsak av to komponenter: 

• Snø og is 

• Selve strukturen 

Det er viktig å holde vekten av strukturen lav. Dette påvirker kostnader og levetid. 
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11.5 Dynamiske laster 

Den dynamiske lasten utgjøres av vind. Avhengig av vindstyrken, kan heliostaten opereres i 
ulike modi. 

11.5.1 Normal operasjon 

Ved hjelp av værdata for Møsstrand fra Meteorologisk institutt, kan man danne seg et bilde av 
værforholdene i området. Det må bestemmes hva som er øvre akseptable vindhastighet for 
normal operasjon. Et utgangspunkt kan være 10-12m/s, ref. SENERs drivenhet. 

11.5.2 Redusert ytelse 

Dersom vindbelastningen blir for stor, for eksempel over 10-12m/s, bør reflektoren innta en 
posisjon som vil redusere effekten av vinden mest mulig. Hva som er en sikker posisjon, vil 
være avhengig av forholdene på stedet og utformingen av heliostaten. 

Ved å begrense ytelsen til systemet, det vil si redusere de forhold heliostaten skal operere 
under, kan det oppnås en betydelig reduksjon i kostnader på selve utstyret. Levetiden vil også 
kunne øke tilsvarende. 

11.6 Termisk stress i struktur og reflektor 

Termisk stress i en struktur er et resulat av ulike materialers ulike utvidelseskoeffisienter. For 
å redusere mulighetene for termisk stress i strukturen, er det viktig å velge riktig kombinasjon 
av materialer, og ikke minst, montasjeteknikker. 

Reflektorplatene som benyttes i reflektorflaten kan monteres ved hjelp av: 

• Sveising 

• Popping 

• Nagler 

• Lim 

• Fjærer 

• Gummi 

Det er også mulig å benytte en kombinasjon av disse montasjeteknikkene. Hva som er best 
egnet, avhenger av det endelige materialvalget som først blir klart ved et detaljdesign av 
heliostaten. 

11.7 Utmatting og levetid 

Så lenge vindstyrken tillater det, drives heliostaten kontinuerlig gjennom hele året. Det er 
derfor viktig at det velges materialer med lang levetid og som motstår ytre påvirkninger som 
store temperatursvingninger, nedbør og sollys (UV-stråler). 
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Det er også vesentlig å velge en utforming som forhindrer eller reduserer skader som følge av 
store vind-, snø- og islaster. 

Selve drivverket er en kritisk komponent når det gjelder utmatting, levetid og behov for 
vedlikehold og service. Gjennom å velge utprøvde komponeter fra anerkjente leverandører, 
øker sannsynligheten for å få et pålitelig system med lang levetid. Levetiden for drivverket fra 
SENER er antydet å være 25-30 år. 

En annen viktig komponent er selve reflektormaterialet. Dette er utsatt for fysisk slitasje som 
følge av vær og vind, og vil over tid kunne miste noe av refleksjonsevnen. I motsetning til en 
heliostat plassert i en ørken, vil plasseringen av heliostaten på Rjukan gjør den lite utsatt for 
nedmatting på grunn av "sandblåsing". Reflektorplatene må sannsynligvis skiftes ut etterhvert, 
men en levetid på godt over 10 år for disse bør være fullt mulig. 
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12 Kostnader 

For å holde de totale kostnadene nede, bør man tilstrebe bruk av lokale aktører. Rydding og 
tilrettelegging av området rundt heliostaten er et typisk eksempel. Det samme bør gjelde 
bygging av heliostatens fundament. 

12.1 Kostfordeling heliostat 

Kostnadene for å utvikle og bygge en heliostat vil variere med hvilke løsning som velges i 
dette prosjektet. 

Det finnes mange varianter av heliostater på markedet, og endel av disse er beskrevet i en 
egen rapport, ref. [2]. På bakgrunn av denne rapporten er relative kostnader fordelt mellom de 
ulike komponenter i en heliostat oppsummert nedenfor. 

• Azimut og altitude drift: 30 - 35% 
• Reflektor-sammenstilling: 25 - 30% 

o Reflektorstruktur: 20-25% 
o Reflektorplater: 5% 

• Strukturell support: 15 - 20% 
• Sammenstilling og installasjon: 10 - 15% 
• Pidestall og fundament: 10 - 15% 
• Kontroll: 5 - 10% 

Denne kostnadsfordelingen er basert på et antall ulike heliostater benyttet i solenergi-parker, 
og fordelingen må kun ses på som veiledende. 

I spesielle prosjekter som kan kreve tilpasninger – slik som "Sol på Rjukan", og ved 
produksjon av små serier, kan forholdet endre seg noe. 

12.2 Utvikling 

12.2.1 Konstruksjon 

Rapporten [1] fra Mareva antyder en kostnad for konstruksjon på NOK 525.000,-. Basert på 
timetall og kostnader i rapporten, ser det ut til at det er benyttet en timepris på NOK 600,-. 

Dette gir et utviklingsestimat på 875 timer. Dette timetallet virker noe høyt, samtidig som 
timeprisen sannsynligvis er i laveste laget. 

Designet må være modulært for å forenkle frakt og montasje, samt holde tilhørende kostnader 
på et lavest mulig nivå. 

En konstruksjonskostnad på ca NOK 500.000,- virker fornuftig i det videre budsjettarbeidet, 
forutsatt at det skal designes en heliostat i stedet for å kjøpe inn en allerede eksisterende 
utgave, se kapittel 10.3. 
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Konstruksjon av et helt nytt drivverk for lav backlash og høy ytelse vil koste mye i form av 
utviklingsinnsats. Et slikt arbeid vil kreve både utvikling, testing, bygging av prototyper og så 
videre. I tillegg vil risikoen ved en slik løsning kunne bli betydelig i forhold til å kjøpe inn ferdig 
utstyr. Selv om egenutvikling er fullt mulig, frarådes det i dette prosjektet. 

12.3 Bygging 

Kostnadene for å bygge Marevas heliostat virker fornuftige, basert på tidligere innhentet pris. 
Men siden resultatene av analysene i kapittel 10 indikerer at en annen løsning bør velges, er 
det ikke innhentet nye og oppdaterte priser. Det er heller ikke gjort noen videre analyse av 
kostnadene på Marevas forslag til drivverk. 

Kostnadene for å bygge den alternative reflektoren i kapittel 10.2 vil ikke bli klar før det 
foreligger et mer detaljert og gjennomanalysert design. Det vil derimot være aktuelt å benytte 
en drivenhet fra f.eks. SENER. Denne enheten vil koste ca EUR 15.000,- i innkjøp. Enheten 
må dessuten modifiseres for forholdene på Rjukan, så prisen er kun å betrakte som en god 
indikasjon på kostnadens størrelsesorden. 

Dersom det tas utgangspunkt i kostnadsfordelingene i kapittel 12.1 og innhentet estimat for 
drivverket, kan det estimeres en total byggekost på EUR 15.000,- / 30% = EUR 50.000,-. 
Basert på en kurs på NOK 8,- / EUR betyr dette NOK 400.000,-. Kostfordelingsoversikten 
baserer seg på høye volumleveranser og installasjoner i områder der kulde, snø og is ikke er 
noe problem. I tillegg er kostnadene hentet i land som har lavere produksjonskostnader enn 
Norge. 

Dersom det legges inn en usikkerhetsfaktor på 2-3 ganger på grunn av volum og tilpasninger, 
blir et grovt estimat for heliostatens byggekostnad NOK 800.000 – 1.200.000,-. Dette er 
vesentlig lavere enn Marevas kostnader. 

Heliostatens fundament, infrastruktur, prosjektoppfølging og lignende er ikke tatt med i 
estimatet ovenfor. 

En annen indikasjon på kost kan hentes fra heliostat-katalogen [2]. To aktuelle heliostater er 
PSI 120 (reflektorareal 122m2) og Sanlucar 90 (reflektorareal 91m2). For å beregne dagens 
kostnad, er det benyttet en kurs på USD 1,- = NOK 9,- (år 2000) og en inflasjon på 26.7% (år 
2000-2010) (www.usinflationcalculator.com ). Dette gir et kostnadsestimat som vist i Tabell 7 
nedenfor. Kostnadene er basert på uttak av én heliostat pr år. 

 

Tabell 7: Kostnadseksempel 

Heliostat Reflektor-
areal 

Vekt uten 
fundament 

Kost, USD 
(år 2000) 

Kost, NOK 
(år 2010) 

PSI 120 122m2 6.500kg 57.950,-1 660.800,- 
Sanlucar 90 91m2 3.500kg 32.760,-2 373.500,- 

 

                                                      
1 Basert på USD 475,-/m2 
2 Basert på USD 360,-/m2 
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Heliostatens fundament, infrastruktur, prosjektoppfølging og lignende er ikke tatt med i 
estimatet ovenfor. 

Produksjonskostnaden for én heliostat produsert i Norge, vil sannsynligvis bli vesentlig høyere 
enn antydet i Tabell 7. Dette skyldes både at kostnadsnivået generelt er høyere i Norge, og at 
de refererte heliostatene serieproduseres. I tillegg kommer tilpasninger av utstyret. 

12.3.1 Programmering 

Rapporten [1] antyder 3 uker på å programmere styresystemet, og det virker fornuftig, siden 
algoritmer for bestemmelse av solas posisjon, gitt tid og sted, er lett tilgjengelig (det 
forutsettes kun et meget enkelt brukergrensesnitt). Dette vil gjelde alle tre forslagene som ble 
analysert i kapittel 10. 

For å redusere denne kostnaden, kan det vurderes å sette bort programmeringsjobben som 
en student-/prosjektoppgave til en høgskole eller et universitet. Devotek har kontakter som 
kan benyttes til dette. En mulig ulempe ved denne løsningen kan være at det vil ta noe mer tid 
å komme frem til en løsning. 

I tillegg kommer tid til igangkjøring og test på stedet. 

12.4 Installasjon, igangkjøring og test 

Dette er helt utelatt i rapporten [1]. 

Det er vanskelig å gi et godt estimat på dette, siden det er altfor mange detaljer som ikke er 
klarlagt. Det må imidlertid antas at de største og prefabrikerte modulene må fraktes opp med 
helikopter, som eventuelt også bidrar under montasje. Dette kan også gjelde transport av 
beton til støping av fundament. 

Øvrige mindre deler og utstyr kan transporteres av ATV eller snøscooter. 

Man må regne med 1-2 uker til igangkjøring, test og kalibrering av utstyret. 

12.5 Drift og vedlikehold 

Heliostaten er plassert på et noe utilgjengelig sted. Det er derfor viktig at systemet konstrueres 
med tanke på liten innsats i forbindelse med drift og vedlikehold. Dette er også med på å 
holde driftskostnadene på et lavt nivå. 

Gjennom å velge et kommersielt tilgjengelig drivverk, som er optimalisert for nettopp denne 
bruken, vil vedlikeholdskostnadene kunne holdes lave. For eksempel er drivverket fra SENER 
oljefylt og lukket, slik at det skal kunne fungere uten tilsyn i 25-30 år. 
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13 Konklusjon 

Basert på diskusjonene og analysene ovenfor er det fullt mulig å bygge et velfungerende 
solspeil på Rjukan. Gjennom å bruke lokal kompetanse og ressurser, sponsing, dugnad og så 
videre bør de totale kostnadene kunne holdes nede. 

For å holde total kostnad og risiko nede, bør det også tilstrebes å benytte flest mulige 
kommersielt tilgjengelige komponenter. Lavest risiko vil det sannsynligvis være å kjøpe inn en 
tilpasset komplett heliostat fra et anerkjent firma. Alternativt kan selve drivverket kjøpes inn. 

Det videre arbeidet bør fokusere på hva som er tilgjengelig av standard heliostat-kompo-
nenter, samt hente inn priser og ytelsesdata for disse. 

En fleksibel styring av solspeilet, og et forholdsvis raskt drivverk, gjør det mulig å "flytte" 
solflekken til andre steder på torget eller i dets umiddelbare nærhet. Dette kan kanskje gi et 
inntektsbidrag gjennom å "leie ut sola" for en gitt periode? I sin tur kan dette være med på å 
finansiere deler av driften i fremtiden. 

Basert på tilgjengelige data for kostnadsfordeling for en heliostat og prisen på et kommersielt 
tilgjengelig drivverk – MASS fra SENER, er det gjort et grovt estimat som konkluderer med at 
det bør være mulig å konstruere og bygge en heliostat til NOK 1.300.000 – 1.700.000,- eks. 
mva. I tillegg kommer kostnader i forbindelse med blant annet bygging av heliostatens 
fundament, infrastruktur på stedet, frakt- og montasjekostnader, programmering samt test og 
igangkjøring. 

Det er også antydet et kostnadsnivå basert på to tilgjengelige heliostater, PSI 120 og Sanlucar 
90. 

Med utgangspunkt i kostnadsestimatene i denne rapporten, bør det være fullt mulig å realisere 
solspeilet på Rjukan innenfor den antydede maksimale rammen på NOK 5.000.000,-. 

Gjennom å begrense kravene til operative værforhold, for eksempel begrense vindhastigheten 
til 10-12m/s og temperaturer til minimum minus 20-25ºC, kan kostnadene holdes nede. 
Overlevelsesforholdene vil være vesentlig strengere, for eksempel inntil 32m/s og -40ºC. 
Uansett vil en tilpasning av eksisterende utstyr øke kostnadene i forhold til de kostnadene 
som er antydet på kommersielt tilgjengelig utstyr. 


