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Förord 

Examensarbetet, som omfattar 15 hp, utfördes under hösterminen 2011/2012 av Mattias Lundin och Karl-

Oskar Voutilainen åt Apoidea i Umeå. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Roger Fredriksson och hans medarbetare Truls Langendahl 

på Apoidea för att vi fick möjlighet att genomföra arbetet på företagets kontor, för alla tips om 

rapportskrivande, för all nyttig kunskap i vindkraftsfrågor de kunnat erbjuda oss och för vindkraftskursen 

med Fredrik Brännström vi fick ta del av i början av det tio veckor långa arbetet. Men även för 

möjligheten att få komma ut på fält och vara med vid underhåll av sodarerna tillsammans med Truls. 

Även ett stort tack för alla koppar av det goda kaffet som bryggdes nere på kontoret. 

Vi vill tacka Fredrik Brännström på Vindtek som under en heldag tålmodigt introducerade oss i 

sodarmätteknik och vindkraftsprojektering. Samt för de goda WindPRO-råden vi fick. Slutligen vill vi 

tacka vår handledare Lars Bäckström på TFE, Umeå universitet, för hjälp i planeringsstadiet av arbetet, 

för vägledning i rapportskrivning och presentation samt för litteraturen vi fick låna. 

Vad gäller fördelningen av rapportskrivande har den skett på följande sätt. Mattias har formulerat 

Sammanfattning/Abstract, det mesta av Teori, ”Mätplatser och mätperioder”-avsnittet samt Slutsats i 

rapporten. Karl-Oskar har formulerat Inledning, Syfte, beskrivningen av projektområdet i 

”Vindkraftsprojektet – aktuellt område och vindmätningar” samt Metod.  

En uppdelning har även gjorts i det praktiska arbetet samt för redogörelsen av det. Mattias har gjort 

förbehandlingen av sodardata i WindPRO och därefter sodar mot sodar-jämförelsen och dokumenterat 

dessa i Genomförande, Resultat och Diskussion i rapporten. Karl-Oskar har genomfört sodar mot 

långtidsreferens-jämförelsen, normalårskorrigeringen och energiberäkningen och på liknande sätt 

dokumenterat dem i samma avsnitt d.v.s. Genomförande, Resultat och Diskussion.  

Allt arbete och all dokumentation har gemensamt diskuterats och granskats av oss båda innan rapporten 

färdigställts. 
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Sammanfattning 

De senaste åren har intresset för vindkraftsetableringar ökat i Västerbotten.  Det finns generellt goda 

vindresurser samtidigt som det är glest befolkat. På uppdrag av Balticgruppen utreder Apoidea 

möjligheten att etablera en vindkraftspark med ca 20 vindkraftverk nordväst om Nordmaling. För att 

försäkra sig om vindförhållanden på platsen har vindmätningar gjorts under ca. ett och ett halvt års tid. 

Mätningarna har gjorts med sodar, en sorts fjärranalys. Det är en akustisk utrustning som skickar ut 

ljudsignaler och sedan registrerar det eko som kommer tillbaka för att kunna mäta vindens riktning och 

hastighet. Signalerna som skickas ut reflekteras på temperaturskiktningar som rör sig i luften. Tekniken 

bygger på Dopplereffekten där vågrörelsers frekvens förändras då de studsar mot rörliga föremål. Två 

sodarutrustningar har använts och placerats på olika ställen inom det tänkta området. En utrustning har 

mätt på en och samma plats under hela tidsperioden medan den andra har flyttas runt inom området och 

mätt på olika platser. Den fasta mätplatsen namnges 006 och de tre platser som den mobila sodaren 

flyttas runt på har fått namnen 071, 072 respektive 073.  

Målet med examensarbetet var att analysera och behandla sodarmätdata för att kvalitetssäkra 

mätningarna och beräkna potentiell energiproduktion på området. För att möjliggöra detta 

långtidskorrigerades mätserier från den fasta sodaren mot en långtidsreferens. Korrelationen mellan fast 

och mobil sodar har också analyserats. Detta för att få ett kvitto på hur väl de två mätningarna 

samstämmer under perioden. De områden som valdes att analysera är bland annat tillgänglighet, kvalitet, 

medelvind och energiproduktion. De flesta analyserna har gjorts i analysverktyget WindPRO eller 

Microsoft Access.   

Analyserna resulterade i att tillgängligheten beräknades till mellan 53 och 86 %. Kvaliteten på 120 m höjd 

är för samtliga mätningar mellan 90 och 95 %.  Kvaliteten är lägst för 072 med 90 % medan de andra tre 

ligger mellan 94-95 %. Korrelationen mellan sodar 006 och 071 beräknades till 0,90 sektorsvis vägt 

medelvärde.  För sodar 006 mot 072 är medelvärdet 0,85 och för 006 mot 073 är medelvärdet 0,86.  

Korrelationen mellan fast sodar och långtidsreferensen NCEP/NCAR beräknades i WindPRO:s MCP-

modul. För tidsperioden 2010-06-01 till 2011-10-01 blev det sektorvisa viktade medelvärdet för 

korrelationskoefficienten 0,64. För normalårskorrigering användes fyra olika modeller för att beräkna 

fram ett resultat. De normalårskorrigerade medelvindhastigheterna blev alla lägre än sodarmätning 006 

och är i intervallet mellan 6,54 – 6,67 m/s jämfört med 6,77 m/s för sodaren.  

Metoden som vi valde, d.v.s. att titta på flera mätningar inom samma område under samma tidsperiod 

och att använda oss av analys- och planeringsverktyget WindPRO för att analysera dessa värden, är vad vi 

förstår ett vanligt tillvägagångssätt. Resultaten av korrelation mellan mätplatserna är hög på samtliga 

platser vilket ger ett mer trovärdigt resultat. Även om två olika mätmetoder hade varit att föredra för en 

validering av mätningen fanns inte de möjligheterna då det inte fanns någon mast att tillgå på området. 

Detta skulle kunna vara ett förslag till fortsatt arbete för utvärdering av vindläget på platsen. Då terrängen 

i området kan betecknas som komplex tolkades resultaten av sodarmätningarna med försiktighet. Den 

låga tillgängligheten berodde till störst del på problem med stödsystem som t.ex. elverk.   

Korrelationen mellan de två olika sodarmätningarna är hög under hela perioden som de har mätts 

parallellt och som tillsammans med kvaliteten och vindriktning och hastighet bekräftar samstämmigheten 

mellan mätningarna. För framtida mätprojekt skulle kontroll mot mätmast vara en bra idé. Ytterligare 

jämförelser mot långtidsdata skulle behöva göras för att kunna göra tillförlitliga produktionsberäkningar.  
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Abstract 

In recent years the interest in wind power has increased in Västerbotten. The wind resources are generally 

good while it is sparsely populated. Apoidea is on behalf of the Baltic Group investigating the possibility of 

establishing a wind farm with about 20 wind turbines northwest of Nordmaling. Wind measurements 

have been taken for a little more than a year to confirm the wind conditions at the site. The measurements 

were made with sodar, a kind of remote sensing equipment. The Sodar is an acoustic device which sends 

out sound signals and then records the rebounding echo to measure wind direction and speed. The 

technique is based on the Doppler Effect. The signals sent out reflects on temperature stratifications in 

the air and changes frequency which the sodar registers. 

 Two sodars with support system have been used and they have been placed in different locations around 

the project area. One sodar has been kept at a location named 006 throughout the entire measure period. 

While the other sodar during the same period has been moved around to three different locations, each 

named 071, 072 and 073. 

The aim of the project was to analyze sodar data to quality check the measurements and calculate the 

potential energy production. To make this possible the correlation between fixed and mobile sodar was 

analyzed. This is to receive proof of how well the two measurements align during the period. A long-time 

correction of 006 has been made and analyzed. As a long-time reference NCEP/NCAR reanalysis data has 

been used. The areas that were selected to be analyzed includes availability, wind speed, quality and 

energy production. Most analyses were made in WindPRO or Microsoft Access. 

 

The analysis resulted in an estimated availability at between 53 and 86 %. The quality at 120 m is between 

90 and 95 % for all measurements. The correlation between sodar 006 and 071 was estimated to 0.90 

sector wise weighted average, for sodar 006 and 072, 0.85 and for 006 and 073, 0.86. The correlation 

between fixed sodar and long-term reference for the time period 2010-06-01 to 2011-10-01 was calculated 

to 0.64. The statistically corrected average wind velocities were all lower than the 006 measurement and 

are in the range between 6.54 to 6.67 m/s compared to 6.77 m/s for 006. 

 

The method we chose, which  included an examination at several measurements in the same area during 

the same period and the use of the analysis and planning tool WindPRO to analyze these values, is what 

we understand a common approach. The results of the correlation between measurement sites are high in 

all locations, which gve a more reliable result, even if two different methods would have been preferred for 

the validation of the measurement. But this was not possible since there was no mast available in the area. 

The terrain in the area can be described as complex. Therefore caution was used when the results of the 

measurements were interpreted. The low availability depended largely on problems with the support 

system such as the generator.  

The correlations between the two different sodars are high throughout the entire period and together with 

the quality results they are validating the measurement.  In future projects it would be recommended to 

include a mast measurement to correlate against. Further comparisons of long-term data would be 

needed to make reliable production estimates. 
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Inledning 

Vindkraften har utvecklats från att i slutet av 70-talet endast ha varit en alternativ verksamhet till att 

idag stå på egna ben. Den utgör en betydelsefull industribransch som producerar el till 

konkurrenskraftiga priser och har fördelarna av att både vara miljövänlig och förnybar. Sverige tog ett 

stort steg i riktning mot en mer miljövänlig energipolitik då riksdagen (Regeringens proposition 

2001/02:143) fastslog ett planeringsmål för vindkraft att nå en produktionskapacitet om 10 TWh/år 

till år 2015, enligt Wizelius (1). Sveriges totala vindkraftsproduktion under 2010 uppgick till ca 3,5 

TWh, en ökning från föregående år med 40 %. Notera då också att 2010 var ett relativt vindfattigt år. 

Vid årsskiftet 2010/2011 fanns det totalt 1639 verk med en installerad effekt på 1997 MW, enligt 

Energimyndigheten (2). De senaste åren har intresset för vindkraftsetableringar ökat i Västerbotten.  

Det finns generellt goda vindresurser samtidigt som det är glest befolkat. Länet har många områden av 

riksintresse för vindbruk varav fjällkommunerna bedöms ha de allra mest intressanta. Ett område är 

SCA:s fastighet Storfall söder om Nyåker i Nordmalings kommun. På uppdrag av Balticgruppen 

utreder därför Apoidea möjligheten att etablera en vindkraftspark med ca 20 vindkraftverk på ca 1500 

hektar i en första etapp på fastigheten. För att försäkra sig om att det finns tillräckligt bra 

vindförhållanden på platsen har vindmätningar gjorts med sodarer under ca ett och ett halvt års tid. 

Sodaren är ett mätinstrument som skickar iväg ljudpulser av en viss frekvens varefter dessa reflekteras 

på temperaturvariationer i luften och då får en annan frekvens. Med hjälp av frekvensskillnaden 

mellan den sända och den mottagna signalen kan vindhastighetskomponenterna beräknas. Sodardata 

omfattar bland annat medelvärden för vindhastighet, vindriktning, turbulens med standardavvikelser 

över intervall om tio minuter. Från sodarerna fjärröverförs mätvärden till en server i Umeå.  

 

Syfte och mål 

Syftet med arbetet är dels att kvalitetssäkra vindmätningarna på området genom att analysera 

sodarmätdata, både för sambandet mellan de två sodarerna samt mellan sodar och långtids-

referensdata, dels att normalsårskorrigera lokal data från den fasta sodaren och genomföra en 

energiproduktionsberäkning. Målet är att analysen ska bekräfta mätningarnas tillförlitlighet, ge en 

bredare uppfattning om vindförhållandena på platsen och att normalårskorrigeringen är tillräckligt 

noggrann för ett ge ett rimligt resultat från energiproduktionsberäkningen. 

 

Teori 

Vinden och dess energi 
Vindkraft bygger på att utvinna den rörelseenergi som finns i vinden. Det vill säga att bromsa vinden 

när det blåser och omvandla energin till elektricitet. Luftens rörelse eller vinden kommer i grund och 

botten från solenergi. Genom uppvärmning ger den upphov till tryckdifferenser på olika platser på 

jorden och som till vardags kallas hög- och lågtryck. Dessa tryckdifferenser gör att luft börjar röra sig. 

Luftmassorna rör sig från områden med högre tryck mot områden med lägre tryck men p.g.a. 

jordrotationen kröker luftströmmen av och roterar mot det lägre trycket istället för att färdas 



2 

 

rätvinkligt mot. Kraften som påverkar luftmassorna och gör så att de kröker sig kallas Corioliskraften 

och är proportionell mot vindhastigheten och verkar vinkelrätt mot rörelsen. Den är som starkast mot 

polerna och upphör vid ekvatorn. På det norra halvklotet påverkar denna kraft luftmassorna att rotera 

moturs kring ett lågtryck och medurs vid högtryck p.g.a. riktningen som jorden snurrar. Figur 1 visar 

tydligt hur ett lågtryck över Island roterar moturs. 

Stora delar av världen har kartlagts när det gäller vindresurser och ofta brukar uttrycket geostrofisk 

vind användas vilket betyder den ostörda vinden. Det vill säga vind som inte påverkas av friktion från 

marken utan bara påverkas av tryckförändringar och jordrotationen. Anledningen är att på hög höjd är 

markfriktionen försumbar men höjden varierar beroende på markytans friktion. Denna ostörda vind 

ligger någonstans kring 1000 m över marken. Hastigheten på den geostrofiska vinden ovanför Sverige 

varierar med årstiden, medelhastigheten ligger på 10 m/s och den är upp mot ca 12 m/s vintertid och 

ner mot 8 m/s på sommaren enligt Wizelius (1). Hastigheten avtar också något ju längre norrut man 

kommer, d.v.s. det blåser mest i de södra delarna av Sverige. 

 

Figur 1. Satellitbild med ett lågtryck som ligger ovanför Island (källa: NASA). 

Den vind som blåser påverkas som sagt av markfriktionen och då vilket underlag luften rör sig över. 

Beroende på typ av vegetation och underlag beskrivs påverkan som marken har på luften med olika 

råhetsklasser. Dessa råhetsklasser är uppdelade från 0 till 4 där 0 betyder öppet vatten så som hav, 

sjöar eller fjordar och har lägst skrovlighet. Medan 4 är högsta klassen och inkluderar stora städer eller 

skogsmark och har högst skrovlighet. Där emellan finns råhetsklasser som beskriver 

jordbrukslandskap med olika inslag av mer eller mindre vegetation och hinder, se Tabell 1. 

Råhetsklasserna används när landskapet runt ett planerat vindkraftsområde kartläggs och kan till 

exempel matas in i projekteringsverktyg som WindPRO. 

Tabell 1. Råhetsklasser med beskrivning av innefattade terrängtyper och hinder (källa:Wizelius, Vindkraft i 
teori och praktik)  
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Ju närmare markytan desto mer påverkar friktionen från marken. Från marknivån och upp till 100 

meter har den lokala råheten och konturerna på landskapet stor inverkan. Vid marknivå är 

vindhastigheten noll och den ökar sedan med höjden. Hur den ökar med höjden kallas vindgradient 

och den beror som sagt på markfriktionen och höjden. Vid en högre friktion alltså när råhetsklassen är 

hög kommer gradienten att beskriva att hastigheten ökar kraftigt för varje meter över marknivå. När 

vinden rör sig över t.ex. öppet vatten (låg råhetsklass) beskriver gradienten hur hastigheten inte ökar 

lika kraftigt med höjden. Detta beskrivs nedan i Figur 2. 

 

Figur 2. Vindgradienten ändras när underlaget(råheten) ändras. I det här fallet går luftmassan från en låg 
råhet(till vänster) till en högre råhet(till höger) och vindgradienten påverkas då upp till höjden h. Närmast 
marken sjunker vindhastigheten  (källa:Wizelius, Vindkraft i teori och praktik).  

Vindgradient 
Det finns två modeller för att beräkna hur vindhastigheten varierar med höjden d.v.s. vindgradienten 

som nämns ovan. Båda bygger på matematiska samband och beräknas utifrån markens råhet. 

Modellerna används för att beräkna vindgradienten på platser med jämn platt terräng och tar alltså 

inte hänsyn till komplex terräng. Den ena är en logaritmisk modell och den andra är en exponentiell 

modell och båda gör att det går att räkna på vindhastigheter på annan höjd utifrån mätt höjd och 

hastighet. Dessa används när till exempel en mätmast har använts som är kortare än den höjd som 

man är intresserad av.  

Turbulens 
Turbulens är något som uppstår när vinden stöter på ett hinder eller något som får den att ändra 

riktning. Det går lätt att dra paralleller till vatten i en fors. Bakom stenar ses tydligt att vattnet bromsas 

upp och återcirkulerar och samma sak händer med vinden. Turbulens kan även uppstå vid olika 

temperaturskiktningar och tryckförändringar på hög höjd men vanligtvis är den turbulensen 

försumbart liten. Då ingen turbulens råder sägs att vinden strömmar laminärt. På de höjder som 

vindkraftkraftverk nyttjar vinden råder det alltid mer eller mindre turbulenta förhållanden. Ju mer 

hinder, vegetation och ojämnheter desto mer turbulent blir förhållandena. Turbulensen kan precis 

som med vatten förekomma som vågrörelser, fast här ibland med flera hundra meter långa 

våglängder. Det betyder att ett stort område kring ett vindkraftverk påverkar de lokala 

vindförhållandena där kraftverket står. Vindkraftverken i sig ger också upphov till turbulens som 

brukar kallas vindvak och kan sträcka sig så långt som 10 rotordiametrar bakom vindkraftsverket 

enligt Wizelius (1). Hinder som skapar turbulens har inte bara turbulenta förhållanden bakom hindret 

utan även påverkan på vinden framför. Förhållandena påverkas framför på ett avstånd av dubbla 

höjden på hindret och bakom till 20 gånger höjden på hindret enligt Wizelius (1). 

Turbulensintensiteten är ett sätt att beskriva turbulensen och beräknas genom att ta kvoten mellan 

medelstandardavvikelsen för vindhastigheten och medelvindhastigheten enligt Ekv. 1 nedan. Båda 

parametrarna gäller för en kortare tidsperiod, i vårt fall tiominutersmedelvärden för båda. 

  

      
  

 
   Ekv 1. 
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Turbulensintensiteten ligger vanligtvis någonstans mellan 0,1 till 0,4 och oftast har den sina högsta 

värden vid de allra lägsta vindhastigheterna. Sambandet i Ekv 1. är det som WindPRO använder sig av 

för att beräkna turbulensintensiteten.   

 

Turbinklassningar - IEC standard 
International Electrotechnical Commission (IEC) reviderade 2005 sin standard när det gäller 

utformningen av turbiner för olika vindförhållanden. Detta resulterade i IEC standard 61200-1, 

edition 3, Design requirements 2005. Klassningarna av turbiner som IEC satt är standard och beskrivs 

utifrån vind- och turbulensförhållanden. Alla seriösa tillverkare använder denna standard och det är 

också något som projektörer använder sig av när de ska upphandla turbiner för en specifik plats. IEC:s 

standard för turbulens grundar sig på mätningar med mätmast och som det förklaras närmare i 

avsnittet vindmätning har dess utrustning vissa begränsningar när det gäller turbulensmätning.  

Sodarmätningar görs för en tredimensionell bild av turbulensen och kan ge ett högre värde för 

vindhastighetens standardavvikelse och således också för turbulensintensiteten. Därför kan vi inte 

göra några direkta jämförelser mot IEC61400-1-standarden när det gäller turbulens utan eventuellt 

jämföra mätplatser sinsemellan.  

Vindriktning 
Något som är viktigt när parkutformningen görs är utöver att hitta lägen där det blåser bra även 

utforma den så vindkraftverken inte påverkar och ”stjäl” vind av varandra. Därför är det viktigt att 

även kolla på vindriktningar och då ofta något som man kallar för förhärskande vindriktning eller 

kanske ännu vanligare det engelska ordet prevailing wind som betyder dominerande vindriktning. Vid 

olika årstider dominerar olika vindriktningar vilket också kan vara intressant att jämföra. 

Vindmätning 
Vid vindmätningar för projektering av vindkraft finns i dagsläget två olika metoder för att mäta. Det 

ena är att sätta upp en mätmast och det andra är att använda sig av en sodarutrustning som registrerar 

vindstyrka och riktning med hjälp av ljudsignaler. När en vindmast sätts upp placeras den på en plats 

som är så representativ som möjligt för området som ska undersökas och på en sådan plats där det är 

tänkt att vindkraftverk kan sättas upp. Ofta handlar det i realiteten om en plats som redan har en viss 

infrastruktur i närheten t.ex. en väg. Ibland kan närliggande befintliga master t.ex. radio- eller 

telefonmaster användas att sätta upp utrustningen i. Vindmätningarna genomförs ofta med flera olika 

typer av givare då de kan fungera olika bra under olika förhållanden t.ex. vissa givare klarar av 

nedisning bättre än andra o.s.v. Flera givare placeras på samma höjd orienterade i olika riktningar för 

att inte själva masten ska behöva påverka mätningen genom att vara i vägen. Målet med mätmasten är 

att kunna mäta på navhöjd för de tänkta vindkraftverken.  De vanligaste givarna för mätning med mast 

är skålkorsgivare för hastighet och en vindflöjel för vindriktning. Skålkorsgivarna består av flera 

utstående axlar (oftast tre) med en kupa eller skål i änden, se Figur 3. En begränsning kan vara att det 

endast går att mäta hastighet i helt horisontell riktning. De kan vara olika storlek på mätutrustningen, 

små och lätta konstruktioner för att vara känslig för hastighetsförändringar eller tyngre för att ge ett 

värde som mer överensstämmer med verkligheten över längre tid. Den vanligaste metoden att utföra 

vindmätningar är att använda sig av både mastmätning och sodarutrustning. Hittills har det ansetts 

att bara mätningar där man har använts sig av mätmaster kan vara ”bankable” d.v.s. tillräckligt 

tillförlitliga för att kunna ge lån för investering från en bank. 
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Figur 3. T.v. En skålkorsanemometer med värme för att förhindra kullager att frysa vid låga temperaturer 

uppfyller IEC:s norm när det gäller vind potential för projektering av vindkraftverk och t.h. en uppvärmd 

skålkorsanemometer för att förhindra påfrysning på sensorn. (källa: Telecontracting Scandinavia AB, 

www.telecon.se) 

 

Sodar är en förkortning av SOund Detection And Ranging och är en sorts fjärranalys vilket betyder att 

ingen givare behöver placeras vid mätpunkten. Detta har självklara fördelar både ekonomiskt och 

praktiskt när vindhastighet och vindriktning ska mätas på hög höjd då ingen fysisk mast måste sättas 

upp. Tekniken har dock begränsningar och det gäller att den hanteras rätt för att få samma 

tillförlitlighet som en mätmast. Sodaren är en akustisk mätutrustning som skickar ut ljudsignaler och 

sedan registrerar det eko som kommer tillbaka för att kunna mäta vindens riktning och hastighet. Det 

kan enkelt förklaras som ett ekolod som vänds uppåt. Tekniken har funnits länge och används inom 

rymdforskning och meteorologi men har på senare år börjat användas inom vindmätningar för 

vindkraft. Användandet av sodar som vindmätare inom vindkraftsbranschen kommer att öka snabbt 

de närmaste åren enligt J. F Manwell (3).  

Då sodaren gör mätningar fås en tredimensionell modell av vindprofilen genom att skicka upp minst 

tre signaler i tre olika riktningar. En signal skickas ut vertikalt och två signaler skickas ut med små 

vinklar från vertikalled. Tidsskillnaden mellan den utskickade signalen och ekot bestämmer på vilken 

höjd mätningen görs. Mätdata kan på så vis hämtas in på flera olika höjder vid samma mättillfälle. 

Signalerna som skickas ut reflekteras mot partiklar och temperaturskiktningar som rör sig i luften. När 

en ljudsignal träffar något t.ex. en partikel som rör sig parallellt med en rörelsekomponent av signalen 

kommer dess eko att skifta frekvens relativt den utskickade signalen. Detta kallas Dopplereffekten och 

är precis samma fenomen som när ljudet från en passerande polisbilssiren uppfattas olika när den 

närmar sig eller avlägsnar sig. Genom frekvensanalys av ekot från de olika signalerna kan då riktning 

och hastighet avgöras, både vertikalt och vågrätt. 

Den utrustningen som har använts vid mätningarna i Storfall är specialanpassad för ändamålet att 

kunna mäta vind på avlägsna platser. Den är förpackad på ett sådant sätt att den är lätt att flytta runt. 

Hela enheten med batteripark och tillhörande stödsystem i form av strömförsörjning från 

dieselaggregat och reglerutrustning samt dator, loggutrustning och kommunikationsmedel för att 

skicka data trådlöst ryms på en släpkärra, se Figur 4. Sodaren är av märket Scintec SFAS som skickar 

ut serier av 10 korta ljudpulser i 9 olika riktningar, en vertikal riktning och sedan också i två olika 

vinklar i de fyra väderstrecken. Små antenner är ordnade i en så kallad phased array – en uppdelning i 

kolumner och rader, se Figur 4. Tillsammans skapar de riktningsändringar enligt Huygens princip 

som, enligt Scintecs manual (4), säger att ”varje punkt på en vågfront är en källa till en ny våg som 

utbreder sig sfäriskt. Efter en viss tid anges vågfrontens position av ytans tangent till de sekundära 

vågorna. Alla dessa punktvågor blir sedan tillsammans en ny våg”. Således gör fördröjningar av 

ljudsignalerna i raderna eller kolumnerna att ljudpulsernas utbredning kan styras i önskad riktning. 
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Figur 4. Toragons Wind collector (sodar) som är komplett med strömförsörjning, loggutrustning och 
mätutrustning i ett format som gör att den kan flyttas runt på en släpvagn (till vänster). Scintecs antenner 
ordnade i en så kallad ”phased array” (till höger) – en viktig komponent i mätutrustningen.  (Foto t.v. : Mattias 
Lundin , foto t.h. från Scintec) 

Frekvensspannet på ljudpulserna som används är 2525-2850 Hz och de har en effekt på maximala 5 

W. Mätningar kan göras från höjden 10 m ända upp till 500 m med en upplösning på 5 m d.v.s. det går 

att få ett mätvärde för var 5:e meter upp till 500m eller till vald höjd. Enligt produktblad på Scintecs 

hemsida (5) ligger precisionen på horisontal vindhastighet på 0,1 - 0,3 m/s och precisionen för vertikal 

vindhastighet på 0,03 – 0,1 m/s. 

Hårdvaran för sodarerna utgörs av en PC, en SPU (Sodar Processing Unit) och en sodarantenn. I PC:n 

finns mjukvaran APRun och en så kallad device server.  APRun är ett användargränssnitt för att ställa 

in mätparametrar, att granska mätningarna samt provköra signalsändning och mottagning i 

sodarantennen. SPU:n är en processenhet som filtrerar och förstärker mätsignalen från antennen. 

Device servern fungerar som ett interface, d.v.s. en slags regeluppsättning för hur SPU:n och APRun 

kommunicerar med varandra.  Se Figur 5 för ett modulschema. I APRun skapas olika typer av 

filformat beroende på vilket steg i processen data befinner sig. Den ursprungliga rådata som innehåller 

alla insamlade värden bearbetas till huvuddata där medelvärden för bl.a. hastighet och riktning 

beräknas över intervall om tio minuter. Detta för att reducera mängden information och göra den mer 

hanterbar. Mätningarna korrigeras på olika sätt; störningar i omgivningen som ”ground clutter” eller 

fasta ekon tas bort och den akustiska spridningen av ljudpulserna i sodarhöljet blir kompenserad för. 

Ground clutter kan uppstå från omgivande objekt som träd, stora stenar eller höga kullar och kan 

medföra att vindhastigheten verkar lägre än vad den egentligen är. Det skapas även filer med statistik 

som används för att visa tillgänglighet, medelvärden och vindrosor i APRun, vilket är bra att ha för att 

kontrollera mot värden som laddats upp i WindPRO. 

 

Figur 5. Modulschema som beskriver hur APRun, device servern, SPU och sodarantennen samverkar     
(källa:Scintec). 



7 

 

 

Vindkraftsprojektet – aktuellt område och mätpositioner 

Villkoren som krävs för möjliggöra etablerandet av en vindkraftspark är många. Naturligtvis bör det 

vara ett område med tillräckligt goda vindresurser samt att etableringen inte stör eventuella 

riksintressen som rennäring, natur- eller kulturreservat eller djur- och växtskyddsområden. 

Projektområdet Storfall är beläget ca 15 km i nordvästlig riktning från Nordmaling, se Figur 6, och 

består av småkuperad skogterräng där högsta punkten är 297 m ö h.  

 

Figur 6.  Storfalls position (rött kryss) i förhållande till Nordmaling och Umeå (källa:googlemaps.com) 

Landskapet är bergigt med en del blottade berghällar och kala partier och ett antal sjöar samt 

myrmark finns på arealen, se Figur 8. Etableringen ligger på ett stort sammanhängande kärnområde 

för renskötsel som i sin tur ligger i ett ännu större område med klassningen riksintresse för rennäring. 

Men utifrån bedömningen som gjorts i Umeåregionens vindkraftsplan att ”samtidigt som att stora 

delar av renbeteslandet inte påverkas, och att det sannolikt går att placera vindkraftsverken med viss 

hänsyn till rennäringen” föreslås ändå området som lämpligt för vindbruk, enligt samrådsunderlaget 

för Storfall (6). Utöver rennäringsintresset berörs inga andra av ovan nämnda intressen av 

etableringen. Det ska även finnas en möjlighet att ansluta parken till ett högspänningsnät med 

tillräcklig kapacitet. När det gäller Storfall är det, enligt Vattenfall, inte ekonomiskt hållbart att ansluta 

parken till befintligt regionnät.  Därför måste en ny stamnätsstation byggas, förslagsvis i Klöse ca 7 km 

söder om området. Då tillkommer även en utbyggnad av stamnätet för anslutning till 

transformatorstationen, enligt MKB:n för Storfall (7).  Elledningarna som förbinder verken i parken 

kommer att vara nergrävda medan luftledningar troligtvis kommer användas för att förbinda parken 

med anslutande nät. Dessutom bör området vara beläget på ett tillräckligt stort avstånd från närmaste 

bebyggelse. Riktlinjer för detta projekt finns i Umeåregionens vindkraftsplan som anger 1000 m som 

minsta avstånd. Motivet bakom beslutet har sitt ursprung i krav gällande ljud- och skuggutbredning 

där 40 dB och 8 timmar skuggtid är övre gränser för ljudnivån och faktisk skuggtid vad gäller 

närliggande bebyggelse, enligt Naturvårdverkets rekommendationer (8). Med nuvarande dragning av 

områdets gränser riskerar inte dessa riktvärden att överskridas då det inte finns några boende inom 

området och avståndet till närmaste boende överskrider 1000 m. Vindkraftverken bör inte utgöra 

någon risk för fågelpopulationen på området. Forskning inom kunskapsprogrammet Vindval, 
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genomfört av Naturvårdsverket och Energimyndigheten, visar att fåglar har lättare för att se 

vindkraftverk än vad människor har och kan redan på långt håll ifrån dem ändra kurs för att undvika 

kollision. Risken minskar ytterligare om avståndet mellan verken är minst 400 m och verket har 

långsamt roterande blad. Störst störning på fågelpopulationen i området sker under byggtiden. För att 

minimera störningen kan byggtiden anpassas så att häcknings- och flyttningstider undviks.  

Förutsättningar vad gäller vägar på området är att befintliga vägar kommer att användas i största 

möjliga mån men behöver kompletteras med nya vägdragningar främst mellan verken. Det är 

framförallt under byggnationsfasen av projektet vid transport av stora tunga delar som störst krav 

ställs på bra vägar, enligt samrådsunderlaget för Storfall (6). 

Mätplatser och mätperioder 
Sammanlagt har mätningar med sodar på området pågått under ca ett och ett halvt år. Två 

sodarutrustningar med egna hjälpsystem har använts och placerats på olika ställen på området. 

Mätningarna började den första juni 2010 och fortgår fortfarande.  För det här projektarbetet har 

mätperioden begränsats från start fram till och med den första september 2011. Detta på grund av att 

all data fanns nedladdat och inlagd på servern när arbetet påbörjades. En mätutrustning har placerats 

centralt på området och varit stationär under hela perioden. Den kommer vidare att refereras till som 

fast sodar, sodar 006 eller mätplats 006. Den andra sodarutrustningen har flyttats runt på tre olika 

platser under samma period där varje plats har fått en egen beteckning. De tre mätplatserna kommer 

att refereras till som sodar 071, 072, 073 eller mätplats 071, 072, 073. För denna mobila sodar består 

071 av perioden 2010-07-09 till 2010-11-01, 072 har mätts under 2010-11-01 till 2011-05-26 och 

mätplats 073 från 2011-05-26 till 2011-10-01. Figur 7 nedan visar hur mätperioderna är distribuerade i 

förhållande till varandra.  

 

 

Figur 7. Mätperioder där de två olika utrustningarna har varit placerad på olika mätpunkter under den del av 
projektet Vindkraft Storfall som arbetet behandlar. Blå stapel visar mätperioden för den fasta sodaren och de 
andra färgerna visar den mobila sodarens mätperioder när den stått på olika platser. 

 

Det har förekommit en del problem med mätutrustningen och i synnerhet då med några av 

stödsystemen. Problem med elverk och andra delar kopplade till strömtillförseln har bidragit till att 

data inte kunnat samlas in och loggas. Därför är det intressant att få reda på tillgängligheten. 

Mätperioderna som har använts för att beräkna tillgängligheten i Microsoft Access kan skilja sig något 

från de mätperioder som användes vid analys med WindPRO och detta berodde på datatekniska 

omständigheter och hur loggningen var sparad. För både 072 och 073 saknas ca 10 dagar i slutet av 

perioden jämfört med de analyserade mätperioderna i WindPRO och för de övriga skiljer det max ett 

par dagar över perioden. Detta förväntas inte påverka resultatet nämnvärt. När alla system fungerar 

som de ska utsätts mätutrustningen konstant för de olika förändringar och påfrestningar som 

utomhusklimatet i norra Sverige bjuder på. Regn och snö är exempel på orsaker till eventuella 

störningar. Utrustningens förmåga att inhämta information avtar då ofta med höjden. 

Sodarmätperioder Storfall 
006

071

072

073
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Mätpunkterna har varit spridda på området och var placerade enligt Figur 8 nedan. De har valts 

utifrån tillgänglighet och lämplighet för mätning med sodar. Platserna är öppna utan träd eller andra 

hinder som kan ge felaktiga ekon.  

 

Figur 8. De olika mätpunkterna är utmärkta med en ring runt mätplatsen.  Alla punkter ligger inom det 
aktuella området för Vindkraft Storfall som också är utritat på kartan.   

 

Metod 

Två sodarmätningar kommer att jämföras med varandra där korrelation, tillgänglighet och kvalitet 

analyseras. En av dessa sodarmätningar jämförs också mot långtidsdata/referensdata inhämtad på 

annat sätt. Långtidskorrigering för normalår kan då göras som ligger till grund för en energiberäkning. 

I vindkraftsprojekteringar är vindatlasprogram som WindPRO ett oumbärligt redskap för att utreda 

hur lämpligt ett område är för en etablering. WindPRO, som användes i detta examensarbete, 

använder ett underlag av kartor och objekt för olika beräkningar. Topografiska kartor av olika skalor 

över område med omgivning laddas upp i programmet och om de är baserade på olika 

koordinatsystem anpassas de till för programmet gällande system. Objekten skapas av användaren, 

tilldelas en position på kartan med koordinater och kan matas med dataset som beskriver t.ex. 

förhållanden på och omkring området för att sedan kunna användas i exempelvis beräkningar. De 

struktureras i så kallade skikt, som kan stängas av och slås på beroende på vilka objekt som ska 

användas eller visas på kartorna. Informationen som lagras i objekten kan vara vindturbiner, 

vindstatistik, mätserier, höjdlinjer med mera.  

Normalårskorrigering 
Vinden på en plats tenderar att variera mycket från år till år. Eftersom dagens vindkraftverk har en 

livslängd på ca 20-25 år är det viktigt att korrigera lokala vindmätningar för en kort period så att de i 

så hög grad som möjligt motsvarar en mycket längre tidsperiod, vanligtvis 25-30 år. För uppgiften 

behövs referensdata i form av långtidsmätningar. Det finns olika alternativ att välja bland t.ex. 

närliggande SMHI-mätmaster eller NCAR/NCEP återanalysdata. Amerikanska NCAR (National 

Center for Atmospheric research) och NCEP (National Center for Enviromental Prediction) har i ett 

samarbete tagit fram en global numerisk datormodell. Alla tillgängliga meteorologiska observationer 
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assimileras kontinuerligt i modellen och körs i sex timmar åt gången, sedan påbörjas en ny 

assimilering, enligt Nilsson, Bergström (9).  Projektet startade 1948 har och pågår fortfarande i 

dagsläget. Men det finns bättre alternativ och ledande idag inom branschen bl.a. för att ta fram 

referensdata för långtidskorrigeringar är det Seattlebaserade företaget 3tier som genom NWP 

(Numerical Weather Prediction), en metod för att numeriskt simulera modeller av atmosfären med 

hjälp av superdatorer, erbjuder referensdata skapad utifrån 30-åriga globala dataset. Dessa dataset 

beskriver vinden på den exakta höjden och läget för ett projekteringsområde med 13 gånger bättre 

upplösning än NCAR/NCEP, enligt 3tier (10).   

Det är viktigt att långtidsreferensen är konsekvent. Faktorerna som kan påverka mätningarna är 

många och ibland följer vindhastigheterna i mätningar en nedåtgående trend orsakad av att träden 

runt mätmasten växer till sig och sänker vindhastigheten över en längre tidsperiod. I så fall kan inte 

mätningarna användas som referens. För att kontrollera konsekvens i mätserien kan en alternativ 

källa med långtidsdata laddas ner för att jämföras mot. I denna vinddataanalys utförs dock inte 

långtidskorrigeringen mot mätmastdata utan mot NCEP/NCAR återanalysdata.  

Korrigeringsmodeller 
I WindPRO finns modulen MCP, Measure-Correlate-Predict, som gör korrelationer och hanterar 

normalårskorrigeringar. MCP:n använder fyra olika metoder för att normalårskorrigera. Nedan 

beskrivs dessa i korthet. 

Regressionsanalysmetoden 

I regressionsanalysmetoden representeras normalårskorrigerad data av en rät linje. Den anpassas till 

datapunkter från en oberoende variabel som består av nedkortad referensdata samt en beroende 

variabel som består av lokal korttidsdata. Metoden använder minsta kvadrat-metoden för att optimera 

anpassningen. Anpassningen kan även utökas till polynom av högre ordningar, enligt Thøgersen (11). 

Matrismetoden 

I matrismetoden modelleras ändringar av vindhastighet och vindriktning i gemensamma fördelningar 

utifrån sample-fördelningar av vindhastighet och vindriktning från lokal data och referensdata och 

ordnas i en matris för olika hastighets- och riktningsintervall. I de kolumner där data saknas använder 

metoden interpolation och extrapolation anpassad till statistik skapad från sample-fördelningarna för 

att fylla i luckorna. Långtidskorrigeringen beräknas slutligen med Monte Carlo-simulering- en metod 

för sannolikhetsanalys , enligt Thøgersen (11). 

Weibullskalemetoden 

Weibullskalemetoden är en enkel empirisk metod som gör en linjär anpassning direkt på 

Weibullformen d.v.s. skalparametrarna (A, k) och justeringar i frekvensfördelningen. Metoden fungera 

som bäst när endast små korrektioner behövs. För att korrigeringen ska gå att använda bör 

korrelationen mellan vindriktningarna i referensdata och lokal data vara mycket bra, enligt Thøgersen 

(11). 

Vindindexmetoden  

Vindindexmetoden tar inte hänsyn till vindriktningen vid framtagande av normalårskorrigerad data. 

Relativt de andra mer avancerade metoderna kan den verka grov och primitiv men den har sina 

fördelar i stabilitet och prestanda då den ibland möjliggör analyser där andra metoder faller.  Med 

hjälp av en effektkurva från en vindturbin, olika turbiner med effektkurvor finns att tillgå i WindPRO:s 

VKV-katalog, kan energiproduktion för referensdata och lokaldata tas fram. Korrigeringen baseras 

alltså inte direkt på vindhastighet och riktning eller Weibullformen som de andra metoderna utan på 

vindindex som beräknas utifrån månadsmedelvärden av denna energiproduktion. Skillnaden mellan 

dessa vindindex ger en faktor som används för att korrigera lokala mätserier, enligt Thøgersen (11).  
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Genomförande 
När mätningarna utförs i sodarerna loggas resultaten som rådata i en databas på en server. Från 

servern laddades sedan mätningarna över till en dator. Parametrar som användes var 

medelvindhastighet, medelvindriktning och medelturbulensintensitet över tiominutersperioder från 

10 till 200 meter över marken i höjdintervall om fem meter. 

För att styra importen av data till WindPRO användes ett av användaren definierat filter. I meteo-

modulen behandlades och granskades importerade mätserier. Vindhastigheten och vindriktningen 

kontrollerades sedan för de olika höjderna mot samma data i APRun. Detta för att bekräfta att de 

laddats upp och filtrerats korrekt. Mätserierna innehåller ibland felaktig eller bristfällig data till följd 

av olika orsaker, exempelvis ”ground clutter”, svåra väderförhållanden (snö/regn) eller att sodaren 

lagt av p.g.a. fel med strömförsörjning. I modulen går det att ”scrolla runt” i mätserierna för att spåra 

upp avvikelserna och avaktivera just de intervallen som kan ge felaktiga resultat vid beräkningar. Då 

de viktigaste parametrarna vindhastighet, vindriktning och turbulensintensitet från var och en av de 

fyra olika mätplatserna var granskade sparades de i så kallade meteoobjekt som tidsserier. 

 
För varje mätplats sammanställdes ett mätdokument med information från meteoanalysberäkningar 

samt tillgänglighets- och kvalitetsdata från Apoideas databas i Microsoft Access. Vid analysen av 

vinddata valdes fem höjder, 80, 100, 120, 140 och 160 meter. Dessa valdes utifrån en referenshöjd på 

120 meters navhöjd som bestämdes i samråd med handledaren på Apoidea. Två höjder över och två 

höjder under referenshöjden med 20 meters intervall ger en bra bild av vindförhållandena för 

vindkraftverk i den storleksordningen som är tilltänkt. För att kunna säkerställa kvaliteten på 

vindmätningarna och verifiera dess korrekthet valdes några nyckelvärden ut för granskning. De som 

valdes var medelvind och vindriktning för de olika mätperioderna samt tillgänglighet och kvalitet. 

Medelvinden är en parameter som går att jämföra mellan de olika mätpunkterna och vindvärdena 

förväntades ligga i närheten av varandra utan några stora skillnader. Under varje dygn samlas 144 st. 

tiominutersmedelvärden in på varje höjd. Tillgängligheten har då beräknats i Microsoft Access utifrån 

hur många perioder där mätvärden saknas för varje dygn.  

 

För att få ett mått på till vilken grad man har fått ut värden från alla höjder har uttrycket kvalitet 

definierats som antal mätvärden i förhållande till maximalt antal mätvärden under tiden som 

mätstationen har varit i drift. Detta ger ett procentuellt bortfall av mätningar under mätperioden. För 

att kunna kvalitetssäkra mätningarna analyserades korrelationen mellan fast och rörlig sodar i MCP-

modulen i WindPRO. Detta gav ett kvitto på hur väl de två mätningarna samstämmer under samma 

period. Om korrelationen är hög och mätningarna till stor del överensstämmer med varandra är 

kvaliteten hos referensen god. Detta verifierar mätningarna mot varandra och ger mer tillförlitlighet i 

mätresultatet.  Detta kan jämföras med att korrelera mot en mätmast. Resultatet av en 

korrelationsanalys förväntas vara i hög grad överensstämmande då det är relativt små avstånd mellan 

mätpunkterna och endast de lokala förutsättningarna så som terräng och hinder som skiljer platserna 

åt.  Vid analysen erhölls ett vägt medelvärde från de tolv olika sektionerna utifrån riktnings- 

fördelningen. 

För att jämföra den fasta sodaren mätdata mot en referens ”utifrån” användes NCEP/NCAR 

återanalysdata för att kontrollera hur väl de korrelerar. Men återanalysdata fungerade även som en 

referens för långtidskorrektion för att möjliggöra en energiberäkning. Återigen användes MCP-

modulen; lokaldata från sodaren på 120 meters höjd jämfördes mot NCEP/NCAR på 42 meters höjd. 

Korrelationen efterföljdes av en normalårskorrigering. Fyra olika metoder; regressionsanalys-

metoden, matrismetoden, Weibullskalemetoden och vindindexmetoden användes för att normalårs-

korrigera 006:ans mätserie mot NCEP/NCAR återanalysdata från en ca 30 år lång period. Notera att 

hela den aktuella mätperioden från sodaren användes d.v.s. 1,3 år. 
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För att ta fram korrigerad vindhastighet för nyckelhöjden 120 meter samt för att förbereda data för 

energiberäkningar skapades vindstatistik i WindPRO:s Statgen-modul. För beräkningen behövdes 

tidigare inlagd råhetsdata och höjdlinjer tillsammans med en normalårskorrigerad tidserie. Den 

normalårskorrigerade tidsserien som användes var den som tagits fram med vindindexmetoden. Med 

hjälp av WAsP-modulen genererades sedan vindstatistiken.  

För att beräkna energiproduktion på det aktuella området gjordes slutligen en årlig energiberäkning i 

WindPRO:s WAsP/Parkmodul. Beräkningen gjordes med ovan nämnda vindstatistik, kombinerad 

med ett layoutexempel med 35 vindkraftverk av typen Nordex N100-2500 med navhöjden 100 meter, 

se Figur 28 i bilaga 4. Luftdensiteten som användes togs från Umeå flygplats väderstation. Resultaten 

bestod av både total vindenergi på nyckelhöjden 120 meter marknivå och den årliga energin för 

vindkraftsparken beräknad på turbinernas navhöjd. 
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Resultat 

Analys av mätplatserna 006, 071, 072 och 073 ger medelvindar under respektive mätperiod på 6,7, 

6,9, 6,6 samt 5,8 m/s. Lägst tillgänglighet har det varit på mätplats 072 med 53 % medan den fasta 

sodaren 006 har haft högst tillgänglighet med 86 %. Där emellan kommer 071 och 073 med 83 % 

respektive 73 %. Mer om detta finns i avsnittet Tillgänglighet (sid. 17). Se Tabell 2 för ett samlat 

resultat eller Figur 14 till Figur 17 för respektive mätplats. 

Kvalitén på 120 m höjd är för samtliga mätningar mellan 90 och 95 %.  Kvalitén är lägst för 072 med 

90 % medan de andra tre ligger på mellan 94-95 %. Se resultat i Tabell 2 nedan. Kvalitén för var och en 

av mätplatserna på samtliga höjder kan ses i detalj i Figur 10 till Figur 13. 

Korrelationen mellan sodarerna beräknades med hjälp av WindPRO:s MCP modul. Mellan 006 och 

071 blev korrelationen 0,90, vägt medelvärde av varje sektors korrelation.  Medelvinden för den fasta 

sodaren 006 under perioden var 6,83 m/s, mobil sodar 071 har haft en medelvind på 7,02 m/s . Vägt 

medelvärde av sektorvisa korrelationer var mellan sodar 006 och 072 0,85. Medelvindhastigheten för 

sodar 006 var under perioden 7,01 m/s och 6,52 m/s för sodar 072. Enligt WindPRO beräknas 

korrelationen till 0,86 för 073 mot 006. Medelvindhastigheterna för mätpunkt 006 och 073 var 5,44 

m/s samt 5,84 m/s. I bilaga 1 till 3 kan detaljerat resultat med grafer för var och en av 

korrelationsberäkningarna ses. Se även Tabell 4 till Tabell 7 för utdrag ur WindPRO-rapporten för 

samtliga höjder för alla mätplatserna. 

Den förhärskande eller dominerande vindriktningen varierar mellan de olika mätplatserna. 

Mätpunkterna 071 och 073 har båda en samlad riktningsspridning med en dominerande sydlig 

vindriktning, ca 20 % för båda. 072 har en mer spridd riktningsfördelning med ca 14-15 % vardera i 

riktningarna nord och västnordväst. Den fasta sodaren 006 har ca 14 % vindriktningen från syd och ca 

10-12 % i vardera sektorn nord till västnordväst. Vind från något av de ostliga väderstrecken är 

genomgående minst förekommande vid samtliga mätningar. Samtliga riktningsfördelningar för 

mätplatserna presenteras i Figur 9 i de detaljerade resultaten nedan. 

 

 
Tabell 2. Resultattabell med medelvind från 120 m, tillgängligheten och kvalitet för samtliga mätplatser. 
Kvalitet är utläst värde ur kvalitetsgraf och korrelationen beskrivs av korrelationskoefficienten som beräknats 
fram med WindPRO.   

Mätplats Medelvind på 
120 m (m/s) 

Tillgänglighet Kvalitet på 
120 m 

Korrelation mot 
006 på 120 m 

006 6,7 86 % 94 % - 

071 6,9 83 % 95 % 0,9 

072 6,6 53 % 90 % 0,85 

073 5,8 73 % 95 % 0,86 
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Tabell 3. Kvalitet på korrelationskoefficienten enligt EMD:s WindPRO manual (12) 

Korrelationskoefficient Kvalitet 

0,5-0,6 mycket svag 

0,6-0,7 svag 

0,7-0,8 medel 

0,8-0,9 god 

0,9-1 mycket god 
 

 

 

 

Detaljerat resultat 
Analysen i WindPRO resulterade i Tabell 4 till Tabell 7 nedan där medelvindhastigheten på de utvalda 

höjderna för samtliga mätplatser presenteras.  

Tabell 4. Mätdata från meteoanalys i WindPRO för 
olika höjder på mätplats 006.  Avaktiverade data 
ingår inte i tabellen. 

Höjd 
[m] 

Poster 
U max 
[m/s] 

U medel 
[m/s] 

160 53938 23,4 7,6 

140 56059 23,1 7,1 

120 57693 21,2 6,7 

100 58624 21,6 6,2 

80 59203 18,8 5,6 

 

Tabell 5. Mätdata från meteoanalys i WindPRO för 
olika höjder på mätplats 071.  Avaktiverade data 
ingår inte i tabellen. 

Höjd 
[m] 

Poster 
U max 
[m/s] 

U medel 
[m/s] 

160 12358 26,1 7,8 

140 12762 24,9 7,3 

120 13085 23,6 6,9 

100 13238 20,8 6,4 

80 13410 20,2 6 
 

Tabell 6. Mätdata från meteoanalys i WindPRO för 
olika höjder på mätplats 072.  Avaktiverade data 
ingår inte i tabellen. 

Höjd 
[m] 

Poster 
U max 
[m/s] 

U medel 
[m/s] 

160 14084 21,5 7,7 

140 14761 18,6 7,2 

120 15253 17,7 6,6 

100 15668 17,9 6 

80 15901 15,1 5,3 

 

Tabell 7. Mätdata från meteoanalys i WindPRO för 
olika höjder på mätplats 073.  Avaktiverade data 
ingår inte i tabellen. 

Höjd 
[m] 

Poster 
U max 
[m/s] 

U medel 
[m/s] 

160 12005 18,5 6,4 

140 12657 18 6 

120 13183 18,2 5,8 

100 13527 17,9 5,5 

80 13699 16,8 5,1 
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Riktningsfördelning  
Vindens riktning under mätperioderna varierar med plats och vilken årstid som varit. För varje 

mätperiod visas i Figur 9 nedan riktningsfördelningen. Alltså hur stor del av tiden det har blåst i 

respektive riktning. Mätperioden 006 som illustreras som a) i Figur 9 innefattar de tre övriga 

mätperioderna tidsmässigt vilket kan ses i figuren. Notera att skalorna (%) för de olika mätperioderna 

skiljer sig åt.  

  

 

Figur 9. Riktningsfördelning från WindPRO för samtliga mätplatser på de sex analyserade höjderna. a) 
mätplats 006, b) mätplats 071, c) mätplats 072 och d) mätplats 073. Tänk på att skalan är olika för de olika 
mätplatserna.   
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Kvalitet 
Kvalitet definieras som mängden användbara mätvärden i förhållande till maximalt antal möjliga 

mätvärden per mäthöjd. I Figur 10 till Figur 13 visas uppnådd kvalitet för mätplats 006 till 073 i 

höjdintervallet 10 till 250 m. Samtliga mätperioder har en kvalitet mellan 100 och 90 % upp till en 

höjd av ca 150 m sedan avtagande. Alla mätperioder har även en lägre kvalitet de första 30 

höjdmetrarna.  

 

Figur 10. Kvalitet på mätningen för olika höjder för 
mätplats 006. 100 % motsvarar då 13 785 värden 
per mäthöjd. 

 

 

Figur 11. Kvalitet på mätningen för olika höjder för 
mätplats 071. 100 % motsvarar 15 022 värden per 
mäthöjd. 

 

Figur 12. Kvalitet på mätningen för olika höjder för 
mätplats 072. 100 % motsvarar 13 785 värden per 
mäthöjd. 

 

 

Figur 13. Kvalitet på mätningen för olika höjder för 
mätplats 073. 100 % motsvarar 11 708 värden per 
mäthöjd. 

 

  



 17  

 

Tillgänglighet 
Tillgängligheten refererar till mängden användbar data som upptagits för en viss tidsperiod. Hög 

tillgänglighet gäller för mätningar med få eller inga avbrott och beskrivs i procent.  För mätplats 006, 

avseende tidsperioden 2010-06-02 till 2011-10-02, har tillgängligheten varit 86 %. Bortfallet i data på 

14 % uppkom främst till följd av driftstörningar hos sodaren vad gäller elförsörjning. För mätplats 071, 

avseende tidsperioden 2010-07-09 till 2010-11-01, var tillgängligheten 83 %. För mätplats 072, 

avseende tidsperioden 2010-11-01 till 2011-05-16, var tillgängligheten 53 % även här är det framför allt 

elförsörjningen som varit problematisk. Mätplatsen 073, som också är den sista som rapporten 

innefattar, fick en något högre tillgänglighet på 73 % och innefattar perioden 2011-05-26 till 2011-09-

17. Mätavbrott för var och en av mätplatserna kan ses i Figur 14 till Figur 17 nedan, men även 

spridningen på mätavbrott under mätperioden åskådliggörs. Diagrammen är gjorda med Microsoft 

Access och kan se lite olika ut beroende på hur lång mätperioden på horisontalaxeln är. Notera även 

att mätperiodernas längd kan skilja sig något jämfört med mätperioderna som analyserats i WindPRO. 
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Mätplats: 006 Mätperiod: 2010-06-02 till 2011-10-03, totalt 488 dygn

 

Figur 14. Andelen mätavbrott per dygn på mätplats 006; maximalt antal 
mätperioder är 144. Under mätserien med totalt 70 272 mätperioder á 10 
minuter saknas data för 9 674 mätperioder; d.v.s. att tillgängligheten har varit 
86 procent. 

Mätplats: 071. Mätperiod: 2010-07-09 till 2010-11-01, totalt 115 dygn

 

Figur 15. Andelen mätavbrott per dygn på mätplats 071; maximalt antal 
mätperioder är 144. Under mätperioden med totalt 16 560 mätperioder á 10 
minuter saknas data för 2 775 mätperioder; d.v.s. att tillgängligheten har varit 
83 procent. 

Mätplats: 0072. Mätperiod: 2010-11-01 till 2011-05-16, totalt 196 dygn

 

Figur 16. Andelen mätavbrott per dygnför mätplats 072; maximalt antal 
mätperioder är 144. Under mätperioden med totalt 28 224 mätperioder á 10 
minuter saknas data för 13 202 mätperioder; d.v.s. att tillgängligheten har varit 
53 procent. 

Mätplats: 0073. Mätperiod: 2011-05-26 till 2011-09-17, totalt 112 dygn

 

Figur 17.  Andelen mätavbrott per dygn; maximalt antal mätperioder är 144. 
Under mätperioden med totalt 16 128 mätperioder á 10 minuter saknas data för 
4 420 mätperioder; d.v.s. att tillgängligheten har varit 73 procent. 
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Korrelation mellan fast sodardata och samtidig NCEP/NCAR återanalysdata 
Korrelationen mellan vindhastighet och vindriktning för sodar på mätplats 006 på 120 meters höjd 

och NCAR återanalysdata på 42 meters höjd beräknades i WindPRO:s MCP-modul för tolv olika 

sektorer, en för varje vindriktning. En bra korrelation betyder att kvoten mellan vindhastigheterna 

förhåller sig konstant och att skillnaden i vindskjuvning är noll för all data i respektive mätserie där de 

är samtidiga. För tidsperioden 2010-06-01 till 2011-10-01 blev det, för tolv sektorer, viktade 

medelvärdet av korrelationskoefficienten 0,64.  Se tabell 1 i bilaga 4 för sektorsvis data. I Figur 18 

nedan visas rent visuellt hur månatligt medelvärde av vindhastigheten för lokaldata korrelerar mot 

NCAR/NCEP återanalysdata för samma tidsperiod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalårskorrigering för fast sodar mot 30-årig NCEP/NCAR återanalysdata  
I Tabell 8 nedan beskrivs vindhastigheten innan och efter beräkning med korrigeringsmetoderna, se 

avsnittet korrigeringsmodeller för en beskrivning av dessa. De korrigerade medelvindhastigheterna 

blev alla lägre än i sodarmätningen (006). De korrigerade hastigheterna håller sig intervallet 6,54 – 

6,67 m/s jämfört med 6,77 m/s för sodaren. Detta innebär en genomsnittlig minskning av 

medelvindhastigheten för samtliga metoder med 2,3 %. 

 

Figur 18. Förhållandet mellan uppmätt vindhastighet på höjden 12o meter med sodar på mätplats 
006 och NCAR/NCEP återanalysdata på 42 meter för tidsperioden 1 jun 2010 fram till 1 okt 2011. 
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Tabell 8. Medelvindhastigheter på nyckelhöjden 120 meter med den procentuella minskningen från icke 
normalårskorrigerad medelhastighet på mätplatsen inom parantes samt korrelationskoefficienter (r) och 
standardfel/medelfel (s) för predikterad data mot lokal data för regressionsanalys- och matrismetoden. 

Metod Medelhastighet [m/s] r s [m/s] 

Regressionsanalys 6,62 (2,2 %) 0,5055 2,3583 

Matris 6,54 (3,4 %) 0,5093 2,3439 

Weibullskale 6,67 (1,5 %) - - 

Vindindex 6,64 (1,9 %) - - 

Lokal sodarmätning 6,77     

 

Vid jämförelse mellan predikterad och uppmätt data hade vindindexmetoden korrelationskoefficienten 

(för vindindex) 0,76 samt medelfelet 21,2 %.  Medelfelet (eng. standard error) är ett mått på osäkerheten 

vid skattning av ett medelvärde. Till skillnad från regressionsanalys- och matrismetoden utgår 

korrigeringen från månatligt vindindex istället för vindhastighet.  Figur 19 nedan visas vindens sektor-

visa medelhastighet och frekvensfördelningen efter normalårskorrigering med vindindexmodellen i 

form av rosor. Vindar mellan västlig till nordlig riktning har de högsta medelhastigheterna medan den 

förhärskande vindriktningen d.v.s. den riktning som oftast blåser ifrån är i sydlig. 

 

 

Figur 19. Medelvinden och frekvensfördelningen på mätplats 006 efter att de normalårskorrigerats med 
Vindindexmetoden. 

Årlig energiproduktion 
Energiberäkningen i WAsP/Parkmodul resulterade i utvinningsbar energi på 2 439 kWh/m2 på 

nyckelhöjden 120 meter över marknivå. Årlig energiproduktion för parken med 35 st. Nordex N100-

2500-turbiner med navhöjden 100 m blev 194 711,8 MWh/år. Medelproduktionen för ett 

vindkraftverk på området blev 5 563,2 MWh/år med en genomsnittlig kapacitetsfaktor på 25,4 % och 

fullasttiden 2 225 timmar/år. Se resultaten i sin helhet i Tabell 12 i bilaga 4.  I Figur 20 nedan visas 

förhållandet mellan de 35 Nordexturbinernas lägen vad gäller energiproduktion. 



 21 

 

 

Figur 20. Kartan beskriver de 35 Nordex N-100 2500-turbinernas placering i ett exempel på layout. För var och 
turbinernas anges även vilket produktionsintervall de hamnar i. 
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Diskussion 

Resultaten av korrelation mellan mätplatserna är hög på samtliga platser vilket ger ett mera trovärdigt 

resultat. Även om två olika mätmetoder hade varit att föredra för en validering av mätningen fanns 

inte de möjligheterna då ingen mast fanns att tillgå i området. Detta skulle kunna vara ett förslag till 

fortsatt arbete för utvärdering av vindläget på platsen. För vindkraftsprojekt i den här storleken 

handlar det om miljontals kronor som investeras så det gäller att beslut tas på rätt grunder. Men också 

att det läggs tillräckligt med resurser på mätningen. 

När vårt projekt startade fick vi sätta oss in i den mätutrustning som använts, loggningen av alla 

värden var redan gjord och perioden som vi innefattar i den här rapporten bestämdes till att bara 

innefatta värden som redan fanns. Detta för att inte loggningen skulle ta en massa tid utan att energi 

kunde läggas på analys i stället . Detta hjälpte oss att sätta upp begränsningar för omfattningen på hur 

många mätperioder och hur lång tidsperiod som skulle användas i projektet. Det medförde också att 

de olika mätplatserna och dess tidsperioder redan var bestämda. Metoden som innebar att vi valde att 

titta på flera mätningar inom samma område under samma tidsperiod och att använda oss av analys 

och planeringsverktyget WindPRO för att analysera dessa värden är vad vi förstår ett vanligt 

tillvägagångssätt. I vårt projekt betydde det att sodar mot sodar jämfördes i stället för den vanligare 

sodar mot mastjämförelsen. Terrängen i området är böljande skogslandskap med åsar, kullar och 

sluttningar som bör klassas som komplex terräng enligt Fredrik Brännström på Vindtek (13). Detta 

medför att försiktighet bör användas när analysverktyg används då dessa har begränsad funktion i just 

komplex och svårberäknad terräng och sätter stora krav på den som hanterar programmet. WindPRO 

är fortfarande ett väldigt kraftfullt analysprogram för vindkraftsplanering och ett av de mest använda i 

branschen men ställer som sagt stora krav på användaren. Då vi innan projektet hade begränsad 

kunskap i WindPRO har detta varit något som har tagit mycket tid men också varit mycket lärorikt och 

utvecklande. Sodarmätningens potential vid vindprojektering slås fast i Elforsks rapport 11:20 State of 

the art of wind remote sensing (14) där sodarmätningar kan bidra till högre kvalitet på mätningar om 

tillräcklig kunskap finns och föreslår att tekniken med fördel används tillsammans med mätmast. Den 

slår även fast att just kunskap om sodarens egenskaper i olika terrängtyper och kunskap om dess 

begränsningar är otroligt viktigt för att kunna få tillförlitliga resultat.  

Tillgängligheten under perioden har varit låg. Det har varit problem med framför allt stödsystem så 

som elverk och batteripark, även överföringen har varit sviktande dock har just det sistnämnda inte 

påverkat vårt arbete. Enligt mätexperten Fredrik Brännström bör en mätning ha en tillgänglighet på 

runt 95 %, d.v.s. ytterst få och korta avbrott. Detta är något som vi inte har kunnat påverka utan vi har 

försökt analysera materialet efter det som fanns tillgängligt. Dock bör det beaktas när slutsatser kring 

hur tillförlitliga resultaten är dras. Då det finns speciellt långa sammanhängande avbrott påverkar det 

resultatet. Till exempel saknas värden för över en månad i 072-mätperioden vilket utesluter hela mars 

månad. Då det är förhållandevis stora skillnader mellan årstiderna påverkar det naturligtvis om en hel 

månad inte räknas. Det som bör tänkas på är att det även om värden uteblir inte betyder att en lägre 

medelvind uppnås utan det kan även betyda att en högre medelvind för mätperioden ges beroende på 

vilken årstid som avbrottet finns. Något som bör noteras är att när till exempel tillgängligheten och 

medelvinden analyserats har olika programvaror använts. Detta har medfört att ibland har samma 

mätperioder skiljt sig åt något, det rör sig om bara någon dag och har berott på vilka perioder som 

funnits inlagd i den databas som använts med programvaran Microsoft Access. 

Den förhärskande vindriktningen är intressant att se hur den varierar mellan mätningarna och då 

framför allt på grund av vilken årstid det är. Enligt vindrosorna för de olika mätplatserna kan ses att 

både 071 och 073 har förhärskande vindriktning från söder, de överensstämmer även när det gäller 

årstid. Båda har en mätperiod som startar på sommaren och sträcker sig in till hösten. Mätperioden 

072 sträcker sig framförallt över en vinter och har en förhärskande vind från västnordväst och nord. 
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Skillnaden mellan perioderna är tydliga och det går lätt att se att de olika mätperiodernas 

vindriktningar återspeglas i den långa 006-periodens vindros.    

Kvalitetsuttrycket som används är rent statistiskt och visar på om hur många värden som har lyckats 

fångas in jämfört med hur många det skulle kunna vara om alla värden kunde loggas. Här är det 

bortfall på grund av olika anledningar t.ex. nederbörd, studsande ekon eller att värdena om det legat 

utanför giltig gräns blivit bortfiltrerade. Det tar däremot inte hänsyn till om värdet är rimligt eller ej så 

länge det ligger inom det gränsvärden som satts upp. I vårt fall fick inte vindhastigheten understiga 

noll, vilket gjorde att vi kunde sålla bort värden för perioder där riktning fanns men ingen hastighet. 

Annars skulle de räknats in i medelvärden. Det gick att manuellt och visuellt kolla igenom värdena för 

varje mätperiod men då det handlar om flera miljoner poster fanns inte den tiden. Vi beslöt oss i 

stället för att göra lika för alla mätperioder och bara filtrera bort ”ogiltiga” värden d.v.s. de som var 

utanför gränsvärdena. Ibland kunde det vid en snabb överblick finnas värden som stod ut på en viss 

höjd och som verkade misstänksamt orimliga men samtidigt måste användaren i det fallet stå för den 

bedömningen och göra likadant för alla mätserier.  

Då det handlar om att kvalitetssäkra mätningen åt Apoidea gäller det att försöka analysera alla dessa 

ovan nämnda faktorer och väga dem samman. Det som har varit svårast har varit att få tillförlitliga 

värden på korrelation mot långtidsdata. Det vill säga att se om år 2010/2011 har varit normala vindår 

eller om våra mätningar har avvikit. Vid visuell kontroll av vår långa mätserie 006 jämfört med t.ex. 

NCAR/NCEP återanalysdata är det tydligt att mätningarna följer varandra i både riktning och 

hastighet utan att överstämma. Det vill säga kurvorna följer varandra nästan parallellt men de är 

förskjutna och sammanfaller ej. Det är svårt att dra några slutsatser ifrån det här utan ytterligare 

kunskap och analys skulle behöva göras. 

Det har varit lättare att se samband i korrelation och samstämmighet mellan de olika 

sodarmätningarna vilket också var ett förväntat resultat men som också bekräftar mätningarna mot 

varandra. Det säkerställer att båda mätningarna under samma period har mätvärden som 

överensstämmer. Avståndet har inte varit långt mellan mätplatserna. Metoden att bekräfta en 

sodarmätning med en annan sodarmätning är inte vedertagen i branschen mest på grund av det 

riktlinjer som satts av banker för att kunna få lån till investeringar, det som kallas ”bankable” .  

Turbulensintensiteten är något som vi har valt att inte gå vidare med att analysera. Fram för allt för att 

de fanns för stor osäkerhet kring turbulensmätningen med fjärrmätinstrument (sodar). I Elforsks 

rapport 11:20 State of the art of wind remote sensing (14) framgår det att fjärrinstrument ej har 

tillförlitlighet för att mäta turbulens än. Det fanns heller inte tid att ytterligare sätta sig in i den 

problematiken utan tid las på andra analyser istället.  

Syftet med examensarbetet innefattade utöver kvalitetssäkring för sodarmätdata från de olika 

mätplatserna även en beräkning av möjlig energiproduktion på området. Detta genomfördes i en 

Park/WAsP-energiberäkning i WindPRO men grundlades i en MCP-beräkning. Tyvärr var korrelationen 

mellan samtidig lokal- och referensdata låg och vid en första visuell kontroll såg det inte bra ut, se Figur 

18. Det viktade medelvärdet av sektorvisa korrelationer blev 0,64 vilket enligt Tabell 3 kan indikera på 

låg kvalitet på långtidsreferensdata. Det är däremot inte säkert att en låg korrelation innebär att 

referensdata inte är tillräcklig för en bra normalårskorrigering, enligt WindPRO manualen (12), men i 

det här fallet tog vi det som troligt. Enligt Nilsson, Bergström (9) kan man ha långa perioder med 

relativt god korrelation mellan lokalt uppmätt data och samtidig långtidsreferens, men att detta ej heller 

garanterar en mer korrekt långtidskorrektion. Perioder med högre korrelation kan ändå resultera i 

medelfel (standardfel) som är större än i resultat från en mätperiod med lägre korrelationskoefficient. 

Så frågan är hur man vet att normalkorrigeringen så att säga håller måttet. Det hade varit intressant att 

diskutera metoden och resultaten med en person med mycket erfarenhet på området 
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normalårskorrigeringar och få bekräftat de antaganden eller döma ut de antaganden vi gjort under 

projektets gång. 

En förklaring till den låga korrelationen kan vara att NCAR/NCEP återanalysdata som användes som 

referens är relativt lågupplöst med en rumslig upplösning på 2,5˚ i longitud och latitud (210x210 km x 

km) med 6 timmars tidsupplösning, så det var svårt att hitta bra så kallade gridpunkter med rätt typ av 

vindförhållanden i närheten av området då referensdata skulle laddas upp. En annan trolig orsak kan 

vara att NCAR/NCEP fungerar dåligt i mer komplex terräng där fördelningen av vindriktningen skiljer 

sig åt mycket från plats till plats. Enligt AWS Truewind (15) tenderar den här typen av återanalysdata 

att inte följa mer tillförlitliga mätningar, även fast positionen är mycket mer exakt än vad den var i vårt 

fall. Genom studier och statistiska analyser har de kommit fram till att precisionen är sämre än 

noggrant utvald yt- och väderballongdata. Orsaken tros ligga i inkonsekvens hos data som integreras i 

återanalysdata exempelvis förändringar vad gäller typer av data som används såsom uppgradering av 

satellitsensorer och förändringar i frekvensen och höjden av observationer men även förändringar i 

datakvantitet. Att istället använda en långtidsreferens i form av t.ex. närliggande mätmast skulle med 

största säkerhet resultera i ett bättre utgångsläge för en mer kvalitativ korrektion och utvärdering av 

vindresurserna på området. 

De olika metoderna fungerar olika bra från fall till fall. Antagandet gjordes att den korrektionsmetod 

som var mest lämpad för syftet att normalårskorrigera lokal data var vindindexmetoden ty, enligt 

Thøgersen (11) visar erfarenhet av att tillämpa de olika korrigeringsmodellerna att då endast data av 

sämre kvalitet eller låg tidsupplösning, som NCEP/NCAR, finns tillgänglig är vindindexmetoden den 

mest tillförlitliga. Den är mer robust och tar ej hänsyn till riktningsfördelningen av vinden. 

Långtidskorrigerade mätdata som togs fram i MCP:n måste ändå betraktas som osäker, med tanke på 

tidigare nämnda låga korrelation i samtidig lokal- och referensdata.  

Den resulterande korrelationskoefficienten mellan predikterad och uppmätt data, från 

vindindexmetoden, var för låg för att anses vara tillräcklig för en tillförlitlig energiberäkning. Dock var 

den högre än korrelationskoefficienterna som erhölls med de andra metoderna samt med ett lägre 

medelfel för korrelationen. Men eftersom korrigeringarna baseras på olika parametrar så torde en 

jämförelse mellan korrelationskoefficienter och medelfel för respektive metod inte vara möjlig för att 

styrka ovan nämnda antagande. Vindindexmetoden baseras nämligen inte direkt på vindhastighet 

eller Weibull-formen som de andra metoderna utan på vindindex som beräknas utifrån 

månadsmedelvärden av energiproduktion 

En energiberäkning gjordes för en exempellayout på 35 Nordex N100-2500-turbiner för att möta 

syftet med rapporten, men också för att lära oss de olika momenten i WindPRO. Då 

energiberäkningarna baseras på normalårskorrigerade mätserier bör man vara försiktig med att dra 

slutsatser. Resultatet av energiberäkningen är i sig inte orimligt men det finns en viss osäkerhet kring 

de parametrar som matats in för att genomföra beräkningen. Utifrån var och en av verkens produktion 

ges dock en uppfattning om hur de 35 olika platserna i layouten förhåller sig till varandra ur 

vindresurssynpunkt. Med hjälp av resultaten i Tabell 10 och Figur 28 i bilaga 4 kan ett turbinläge 

jämföras med ett annat. Även fast den årliga energiproduktionen för respektive turbin inte är korrekt 

kan ändå förhållandet mellan dessa värden mycket väl vara riktiga och på så sätt bekräfta att en 

turbinplacering är bättre än en annan eller att en viss area på det aktuella området har bättre 

vindresurser än ett annat, se Figur 20.  

I examensarbetet har vi också lärt oss mycket praktiskt om de olika stegen som krävs för att kunna 

göra en korrekt bedömning i framtiden och framför allt vikten av att ha tillgång till bra data. 
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Slutsats 

Sammantaget är slutsatserna från detta examensarbete: 

 

- Korrelationen mellan de två olika sodarmätningrarna är hög under hela perioden som de har 

mätts parallellt.  

 

- Förhärskande vindriktning för projektområdet sommar/höst är sydligt medans förhärskande 

vindriktning under vinter pendlar mellan sektorerna väst till nord. 

 

- Kvaliteten utifrån definitionen har varit hög och tillsammans med korrelationen bekräftar det 

att mätningarna är tillförlitliga. Detta trots att tillgängligheten har varit låg. En förbättring av 

tillgängligheten kommer vara ett fokusområde för Apoidea i fortsatta mätprojekt. 

  

- Ytterligare jämförelser mot andra långtidsdata skulle behöva göras för att kunna göra 

tillförlitliga produktionsberäkningar. 

 

- För att kunna känna sig säker på användandet av sodar i framtiden bör mer kunskap om 

användandet insamlas. För att räta ut frågetecken kan en mätmast användas för att 

kompletera sodarmätningarna vid fortsatta mätprojekt. 

 

- En lärdom är att helst inte använda NCAR/NCEP vid normalårskorrigeringar i MCP:n. 

Möjligtvis kan mer högupplöst (13 ggr upplösningen för NCAR/NCEP) data av t.ex. typen 3tier-

tidsserier ge ett tillräckligt tillfredställande resultat för att användas i energiberäkningar. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Korrelation mellan sodar 006 och 071 

 

Ovan visas mätserier för 006 och 071. Korrelationen mellan sodar 006 och 071 beräknas med hjälp av 

WindPROs MCP modul till 0,90 vägt medelvärde av varje sektors korrelation. Medelvinden för den 

fasta sodaren 006 under periden är 6,83 m/s med en standardavvikelse på 3,08 m/s , för mobil sodar 

071 medelvärde på 7,02 m/s och en standardavvikelse på 3,15 m/s.  

I grafen nedan visas för sodar 006 och 071 dygnsmedelvärden av vindhastigheten under samma period 

som ovan. Beräknad korrelation mellan vindhastigheterna för dessa värden uppgår till 0,98. 
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Bilaga 2. Korrelation mellan fast sodar 006 och mobilsodar 072 

 

Vägt medelvärde av sektorvisa korrelationer blir mellan sodar 006 och 072 0,85. Det är beräknat på 12 

sektorer och vägs utifrån hur mycket varje sektion bidrar med, dvs. hur ofta det blåser i de olika 

riktningarna. Medelvindhastigheten för sodar 006 blir 7,01 m/s för perioden och 6,52 m/s för sodar 

072. Standardavvikelsen för dessa är 2,95 m/s respektive 2,92 m/s. 

Nedan åskådliggörs dygnsmedelvärden för samma period som ovan. Korrelationen i vindhastighet 

beräknas då till 0,94. Grafer samt beräkningar är framtagna i modulen MCP i WindPRO 2.7.  
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Bilaga 3. Korrelation på 120 meter mellan fast sodar 006 och mobil sodar 073.  

 

Grafen ovan visar de två mätningarna under samma tidsperiod. Enligt WindPRO beräknas  

korrelationen på 86% vilket är ett viktat medelvärde för de sektorvisa korrelationerna. 

Medelvindhastigheterna och standardavvikelserna för mätpunkt 006 och 073 är 5,44 m/s med en 

stadav. på 2,72 m/s samt 5,84 m/s med en standav. på 2,95 m/s. 

Nedan visas en graf för samma tidsperiod men med dygnmedelvärden istället för att lättare ge en bild 

av hur graferna beter sig. Beräknat på dygnsmedelvärden för bara hasigheten blir korrelationen då 

98%.
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Bilaga 4  

MCP - Korrelation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCP - Regressionsanalysmetoden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 9. Data från jämförelsen mellan samtidiga mätdata från mätplats 006 och NCEP/NCAR återanalysdata i 
MCP-modulen. Beräknad korrelationskoefficient för tolv 12 olika vindriktningar (sektorer) syns längst till höger 
med viktat medelvärde längst ner.  

Figur 21. Inställningar och resultat från normalårskorrigeringen med Regressionsanalysmetoden i MCP-modulen. 
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MCP - Matrismetoden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Grafer på beräknat månadsmedelvärde av vindindex för jämförelse av uppmätt i blått och 
normalårskorrigerad data från regressionsanalysmetoden i grönt.  

Figur 23. Inställningar och resultat från normalårskorrigeringen med Matrismetoden i MCP-modulen. 
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MCP – Weibullskalemetoden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Grafer på beräknat månadsmedelvärde av vindindex för jämförelse av uppmätt och normalårskorrigerad 
data från matrismetoden. 

Figur 25. Resultat från normalårskorrigeringen med Weibullskalemetoden i MCP-modulen. Inga inställningar 
behövs. Längst ner visas sektorvisa korrektionsfaktorer för frekvensfördelningen, skalningsparametern A och 
formparametern k. 



 33 

 

MCP - Vindindexmetoden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAsP/PARK – Årlig energiberäkning 

 

 

Figur 27. Vakmodell samt inställningar och indata som används i energiberäkninganar.  

Figur 26. Inställningar och resultat från normalårskorrigeringen med vindindexmetoden i MCP-modulen. Längst 
ner visas månadsmedelvärden av vindindex för att jämföra normalårskorrigerad data med uppmätt data. 
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Figur 28. Karta som beskriver placeringarna av Nordex N100-2500-turbinerna samt positionen för mätplats 
006, där vindmätningarna gjorts (svart symbol nära vkv 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 10. Beskrivning av energiproduktion, verkningsgrad och medelvindhastighet på navhöjd för respektive 
turbin på det aktuella området. 
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Figur 29. Den sektorvisa årliga energiproduktionen (till vänster) samt minskning i årlig energiproduktion 
p.g.a. påverkan från backar och hinder (till höger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 11. Höjden på positionen samt avstånden mellan var och 
ett turbinerna på området.  
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Tabell 12. Vindenergi, medelvind och råhet för nyckelhöjden 120 meter visas högst upp. Produktionsresultat för 
vindkraftsparken för höjden 100 meter, vilket är navhöjden för turbinerna som valdes för beräkningen, visas 
längre ner. 

 


