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Sammanfattning 

NCC har i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och Solna Stad startat ett projekt där 

alternativ energiproduktion i urban miljö ligger i fokus. Ett vindkraftverk med en maxeffekt på 2,5 

kW installerades på NCC:s huvudkontor i Solna i mitten på februari 2011. IVL:s roll i projektet är 

att arbeta fram en meteorologisk modell där vindförhållandena, med hänsyn till närliggande hinder 

och olika höjder, presenteras. Syftet med detta examensarbete är att utföra en teknisk utvärdering av 

vindkraftverket. Håller leverantören sina löften gällande produktion? Är urban vindkraft lönsam 

eller vilka förutsättningar krävs för att den ska bli det? Behöver vindmätningar utföras eller kan 

IVL:s modell alternativt data från den närliggande mätstationen på Bromma flygplats användas? 

Vad arbetar konkurrenterna med inom energi och miljö? Dessa frågor ligger som grund till arbetet.  

 

NCC installerade 2009 en väderstation på taket till huvudkontoret och det är dessa mätningar som 

beräkningarna baseras på. Det fanns mätdata motsvarande en tredjedels år och med antagandet om 

att vindförhållandena ser likadant ut över hela året gjordes en frekvensfördelning med antalet 

timmar på y-axeln och vindhastighet på x-axeln. Integreras frekvensfördelningen med effektkurvan 

för verket kan årsproduktionen beräknas. Under april och maj 2011 har verket varit i drift och 

teoretiska beräkningar utifrån mätdata och effektkurva har också gjorts under denna period. 

Vindhastigheter från SMHI:s väderstation på Bromma flygplats har jämförts med de mätningar som 

är gjorda på fastigheten och även med IVL:s modell för att utreda om detta kan användas vid 

framtida projekteringar. För att få fram förutsättningarna för urban vindkraft har en PEST- och 

SWOT-analys gjorts och konkurrentanalysen visar vad andra aktörer fokuserar på inom energi- och 

miljöområdet. 

 

Under 2009 skulle verket ha levererat 627 kWh då var års medelvinden 3 m/s. De ekonomiska 

beräkningarna i denna rapport visar att en produktion på 12000 kWh per år är nödvändig för att 

investeringen ska bli lönsam under verkets livslängd. För att detta ska vara möjligt krävs års 

medelvindar på drygt 8 m/s. Under april och maj 2011 skulle verket teoretiskt producerat 47 kWh 

och då verket har varit i drift under denna period kan jämförelser göras när leverantören presenterar 

siffror på verklig produktion. SMHI:s mätdata skiljer sig för mycket för att ligga som grund till 

framtida beslut men IVL:s modell kan vara ett intressant verktyg. Ur konkurrenssynpunkt är det 

nödvändigt att fortsätta arbeta inom energi och miljöområdet då de tre största konkurrenterna alla 

har projekt inom olika områden. Faktorer som högre elpriser, subventioner och bättre 

vindförhållanden kan i framtiden göra satsningar lönsamma. 



 

 

Abstract 

NCC has started a project in collaboration with IVL Swedish Environmental Research Institute and 

Solna City. This is a research project about alternative energy production in the urban environment. 

A wind turbine with a maximum power of 2.5 kW was installed on the NCC's headquarters in 

Stockholm in mid-February 2011. IVL's role in the project is to develop a meteorological model 

where wind speeds, according to nearby obstacles and different heights, are presented. The purpose 

of this thesis is to conduct a technical evaluation of the wind turbine. Are the promises the supplier 

gave accurate? Is urban wind power profitable or what conditions are required for it to be? Do you 

need to measure wind speed on every location or can you use IVLs model or data from nearby 

monitoring stations? Do NCCs competitors work with similar projects in energy- and environment 

development? These questions form the base of this report.  

 

In 2009 a weather station was installed on the roof of NCCs headquarters and those measurements 

are used in the calculations. Wind speed measurements equal to one third of a year was available 

and with the assumption that the wind speed is the same over the year, the frequency distribution 

with the number of hours on the y-axis and wind speed on the x-axis could be made. Integrating the 

frequency distribution with the power curve for the plant makes it possible to calculate annual 

production. The turbine has been operational during April and May 2011 and theoretical 

calculations of the production have also been made for this period. Wind speeds from SMHI’s 

weather station at Bromma Airport and IVLs model has been compared with the measurements 

made on the property to investigate its use in future projects. A PEST and SWOT analysis has been 

made to obtain the preconditions for urban wind power. The competitor analysis shows what other 

companies are focused on in energy and environment development.  

 

In 2009, the plant should have delivered 627 kWh with an average annual wind of 3 m / s. The 

economic calculations in this report show that a production of 12,000 kWh per year is needed for 

the investment to become profitable during the plant life time. Average annual wind speeds of more 

than 8 m / s is required for this to be possible. During April and May 2011 the plant theoretically 

produced 47 kWh. Actual production is unknown at this point. SMHI's data differ too much to 

serve as a basis for future decisions but IVLs model can be an interesting tool. It is a necessity to 

continue working with energy and environment issues from a competitive perspective since the 

three largest competitors all have projects in various fields. Factors such as higher electricity prices, 

subsidies and better wind conditions could make investments profitable in the future.

http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/necessity


 

 

Definitioner och begrepp 

Här anges begrepp och förkortningar som förekommer i rapporten samt en kortare förklaring vad 

dessa innebär. 

 HAWT, horisontalaxlade vindkraftverk 

 VAWT, vertikalaxlade vindkraftverk 

 PEST-analys, en undersökning där politiska, ekonomiska, sociokulturella och tekniska 

aspekter analyseras, i denna rapport fokuserad på urban vindkraft 

 SWOT-analys, en undersökning där styrkor, svagheter, möjligheter och hot analyseras, i 

denna rapport, i denna rapport fokuserad på urban vindkraft 

 BREEAM, British Research Establishment and Environmental Assessment Method, ett 

frivilligt miljöklassningssystem som utvecklades i Storbritannien 

 Miljöbyggnad, ett svenskt miljöcertifieringssystem och hette innan Miljöklassad byggnad, 

Sweden Green Building Council förvaltar och utvecklar systemet 

 LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, ett frivilligt system som 

härstammar från USA och utvecklas av The U.S Green Building Council 

 GreenBuilding, Ett EU initiativ som lanserades 2004 och är en klassificering som ges till 

byggnader som använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med 

nybyggnadskraven i BBR 

 BBR, Boverkets byggregler 

 LCC, Life Cycle Cost, ett verktyg för att beräkna vilken kostnad en investering har under sin 

livslängd 

 LCA, Life Cycle Assessment, ett verktyg för att bestämma den miljöeffekt en produkt eller 

investering bidrar med under sin livslängd 

 TWh-MWh-kWh, watt timmar med olika prefix framför 
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1 INLEDNING 

I detta avsnitt ges en introduktion, problembeskrivning och ett syfte till uppdraget. Utifrån detta har frågeställningar 

identifierats. En beskrivning av uppdragsgivarna ger läsaren bakgrunden till examensarbetet.  

 

1.1 Introduktion 

Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som utnyttjar rörelseenergin i vinden. Energin i vinden är 

gratis och miljövänlig vilket bidrar till ett hållbart samhälle. Det finns idag två typer av 

vindkraftverk på marknaden som är avsedda att ta till vara denna energiform. För storskalig 

elproduktion används horisontalaxlade vindkraftverk och där krävs en diameter mellan 50 och 100 

meter samt mycket goda vindförhållanden för att verken ska kunna betraktas som lönsamma. Den 

andra typen, vertikalaxlade vindkraftverk, passar för lokal elproduktion i tätbebyggt område då 

konstruktionen inte kräver ett högt torn. I jämförelse med de horisontalaxlade verken har de 

vertikalaxlade flera fördelar i urbana miljöer: 

 Lägre bullernivåer 

 Mindre vibrationer 

 Enklare konstruktion  

 Startar vid vindhastigheter runt 2 m/s 

EU har som målsättning att alla nya byggnader år 2020 ska vara energieffektiva, där strävan är att 

närma sig en energiförbrukning nära noll. Urban vindkraft kan vara ett steg i rätt riktning då det kan 

bidra till självförsörjande hushåll och minskade driftkostnader för större fastigheter[1]. 

 

NCC utvärderar nu potentialen av urban vindkraft och har installerat ett vertikalaxlat vindkraftverk 

på sitt huvudkontor i Solna. Målen med satsningen är att för byggnader: 

 Öka användningen av förnyelsebara energikällor 

 Minska driftkostnaderna 

Dessa mål förväntas leda till ett ökat värde på fastigheterna där vertikala vindkraftverk används 

samt att företaget ska kunna erbjuda sina kunder energieffektiva lösningar. 
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1.2 Uppdragsbeskrivning 

NCC har installerat ett mindre vertikalt vindkraftverk på taket av sitt huvudkontor i Solna. 

Prestandan för detta verk ska utvärderas utifrån befintliga mätdata i form av producerad energi och 

uppmätta vindhastigheter samt datablad från leverantör. Ingenjörsmässiga uppskattningar av 

energiuttaget och en ekonomisk kalkyl under verkets livslängd skall genomföras. Vindmätningar 

har utförts under perioden februari till september 2009 samt april och maj 2011, dessa utgör grund 

för beräkningarna.  

 

IVL Svenska Miljöinstitutet driver ett meteorologiskt projekt där vindförhållandena i Solna stad 

modulleras på makro- och mikroskala. Modellens beräknade värden kommer att jämföras med 

uppmätta värden. Förhoppningen är att modellen skall bli ett verktyg som kan användas för 

bedömning av framtida satsningar på urban vindkraft.  

 

Jämförelser med vindhastigheter från närmaste väderstation kommer också att utföras för att 

utvärdera noggrannheten med avseende på bedömningar av framtida placeringar. Dessa jämförelser 

är viktiga eftersom det inte är lönsamt att mäta vindhastigheter på varje byggnad där ett 

vindkraftverk kan tänkas installeras. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utvärdera vindkraftverket som är installerat på taket till 

NCC’s huvudkontor. I samarbete med IVL ska dessutom en modell (IVL:s modulleringsprojekt) 

över vindförhållanden i Solna stad utvärderas. Detta genom att jämföra aktuell uppmätt vinddata 

med de uppskattade vindförhållandena i IVL:s modell. Målsättningen för NCC med detta inledande 

vindkraftsprojekt är att den skall kunna ingå i ett beslutsunderlag kring en eventuell större satsning 

på urban vindkraft.  

 

1.3.1 Frågeställningar 

Följande frågeställningar har identifieras och ligger till grund för examensarbetets utformning. 

1. Håller leverantörsspecifikationen vad som utlovas? 

2. Finns det någon ekonomisk vinst utöver marknadsföringsvärdet? 

3. Vilka förutsättningar krävs för att få urban vindkraft lönsam/are? 
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4. Kan vinddatan från IVL:s modulleringsprojekt användas som beslutsgrund för nya 

vindkraftsprojekt för NCC? 

5. Hur ser NCC:s konkurrenters satsningar inom energi och miljö ut? 

1.4 NCC 

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsföretag som bygger bostäder, kommersiella 

fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. 

NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. I Baltikum, Tyskland och S:t Petersburg bygger 

företaget främst bostäder. NCC har idag cirka 17000 anställda och omsättningen 2010 var 49 

miljarder svenska kronor.  

 

NCC:s miljömål 

 Skapa hälsosamma bebyggda miljöer 

 Minska klimatpåverkan 

 Minska användningen av skadliga ämnen 

 Bidra till återvinning 

Klimatfrågan är en viktig fråga inom NCC koncernen. Genom att hela tiden förnya sig erbjuder 

NCC sina kunder klimateffektiva lösningar för både byggnader och infrastruktur. Byggnader står 

idag för cirka 40 procent av den totala energianvändningen[2]. Genom att bygga hus som kan 

använda förnyelsebara energikällor för uppvärmning och kylning kan andelen fossilbaserad energi 

minskas. NCC Property Development undersöker nu möjligheterna för grön lokalproducerad el 

genom exempelvis detta vindkraftprojekt[3].  

 

”Det här vindkraftverket är en symbol för vårt 

arbete med miljö- och energifrågor. Vi vill 

utreda möjligheten att i större utsträckning 

arbeta mer med att låta sol- och vindenergi 

bidra till våra fastigheters energibehov. Det 

minskar driftkostnaderna och klimatpåverkan 

och ökar därmed värdet på huset”, säger Jonny 

Hellman, miljöchef på NCC Property 

Development.  
 Figur 1, Jonny Hellman vid vindkraftverket på NCC 
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1.5 IVL Svenska Miljöinstitutet 

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett aktiebolag och ägs av stiftelsen Institutet för Vatten- och 

Luftvårdsforskning. Bolaget är ett icke-vinstdrivande forskningsinstitut och genom stiftelsens 

ägande garanteras IVL en oberoende ställning. Stiftelsen ansvarar för de medel som ställs till 

förfogande.  

 

Forskning och utveckling utgör grunden till IVL:s verksamhet och det drivs flera projekt i 

samarbete med näringsliv och staten. Syftet med all forskning är att driva frågor som är av intresse 

för såväl näringsliv som resten av samhället. Organisationen har idag cirka 190 anställda fördelade 

på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Beijing. Bolagets omsättning uppgick 2009 till 204 

(196) MSEK. 

 

IVL bedriver forskning och utvecklingsuppdrag inom hela miljöområdet och inbegriper bland annat 

klimatfrågor, miljöteknik, innemiljö, arbetsmiljö, avfallshantering, miljömätningar och 

miljökvalitetsbedömningar. Organisationen genomför också undersökningar av miljöeffekter i luft, 

vatten och mark[4]. 

 

IVL:s roll i denna rapport är att ta fram en modulering i mikro- och makro skala över 

vindförhållandena i Solna stad. Detta görs av meteorologer från deras kontor i Göteborg och i 

samarbete med NCC kommer detta projekt utvärderas. Den ansvarige för detta projekt är vice vd 

Åke Iverfeldt. 

 

1.6 Handledning 

Handledare och examinator från Umeå Universitet 

Ronny Östin, handledare – Universitetslektor i energiteknik 

Lars Bäckström, examinator – Programansvarig högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik 

 

Handledare från NCC och IVL Svenska Miljöinstitutet 

Jonny Hellman, miljöchef på NCC Property Development 

Åke Iverfeldt, vice verkställande direktör på IVL 
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2 KORT OM VINDKRAFTENS HISTORIA 

Detta avsnitt behandlar historiken kring användandet av vindkraft och ger en utförlig beskrivning av olika tekniker 

inom vertikalaxlade vindkraftverk. 

 

2.1 Historik 

2.1.1 Före industrialismen 

Vindkraft har använts i flera tusen år. Till en början användes vindenergi för att framdriva mindre 

båtar med provisoriska hjälpsegel. Under årens lopp förfinades tekniken och utvecklingen gick fort 

framåt. Upptäcksfärder gick över till att bli handelslinjer mellan kontinenterna och under 

koloniseringen av Nordamerika användes stora segelfartyg. I början på 1800-talet uppfanns 

ångmaskinen och en ny era inom sjöfarten började.  

 

Väderkvarnen uppfanns av Perserna på 600-talet. Den första väl dokumenterade väderkvarnen är 

från år 947 och den låg nära gränsen till Afghanistan. Principen var en vertikal axel med vertikala 

blad. Runt denna byggdes ett hus som skyddade ena sidan från vinden. Väderkvarnen kom till 

Sverige på 1300-talet och var en av de viktigaste energikällorna fram till industrialismen på slutet 

av 1800-talet. De användes främst till att mala säd, pumpa vatten och i sågverk [5].  

 

2.1.2 Industrialismen 

De första vindkraftverken för elproduktion kom i slutet på 1800-talet. Det första automatiskt styrda 

vindkraftverket hade en generator effekt på 12 kW och byggdes av Charles Francis Brush år 1888 

[6]. När radion introducerades på 1930-talet växte en helt ny marknad eftersom endast städerna 

hade tillgång till elektricitet. Med hjälp av flygplansteknik utvecklades en ny typ av vinddriven 

batteriladdare. Detta för att kunna förse de direktkopplade generatorerna med det höga varvtal som 

krävdes. 

 

2.1.3 Modern tid 

Först på 1970-talet började vindkraft utnyttjas i större skala. Många länder startade nationella 

vindkraftprogram och pionjärer var Danmark och USA. I Sverige satsades nästan alla resurser på 

verk i MW-klassen men energiutbytet var litet på grund av låg effektivitet. Danskarna däremot 

satsade på mindre gårdsverk som successivt blev större under utvecklingsåren. De tillverkade enkla 

robusta vindkraftverk i 20 kW klassen åt lantbrukare. Denna effekt fördubblades var tredje år så 
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från 1980 till 2000 hade effekten ökat från 20 kW till 2 MW. Utvecklingen av storskalig vindkraft 

har varit enorm medan det inte hänt så mycket på den småskaliga marknaden. Den totala 

energiproduktionen från vindkraft var 2010 cirka 197 TWh. I bilaga 3 återfinns en sammanställning 

på producerad energi globalt i världen fördelat på länder och kontinenter[7]. 

 

2.2 Teknik 

Det finns idag två typer av vindkraftverk horisontalaxlade (HAWT, Horizontal-axis wind turbines) 

och vertikalaxlade (VAWT, Vertikal-axis wind turbines).  

 

2.2.1 Horisontalaxlade 

Horisontalaxlade vindkraftverk används vid storskalig elproduktion. Konstruktionstekniken 

benämns snabblöpare och de bygger på samma teknik som väderkvarnar. Väderkvarnar har i och 

med den nya tekniken i stort sett spelat ut sin roll och används främst till vattenpumpning då 

fördelen med denna typ är att den har ett betydligt större startmoment vilket krävs för att driva en 

vattenpump. Snabblöpare, se figur 2, introducerades på 1930-talet när elektriciteten gjorde sitt intåg 

och användes då som batteriladdare. Tekniken kom från flygindustrin och med hjälp av de nya 

kunskaperna inom aerodynamik utformades bladprofiler som fungerade som en flygplanspropeller. 

Det som skiljde snabblöpare från väderkvarnen är att rotorns hastighet i bladspetsen var 5-10 gånger 

högre än vindens hastighet vilket krävdes för att ge generatorn ett tillräckligt högt varvtal. Idag 

byggs snabblöpare med två eller tre rotorblad samt växellåda för att öka varvtalet [8]. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, Trebladig snabblöpare 
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2.2.2 Vertikalaxlade 

Tidigare har vertikalaxlade vindkraftverk används huvudsakligen i mer nischade tillämpningar, 

främst som batteriladdare där elektricitet saknas. Utvecklingen går dock framåt och idag används de 

som komplement till att minska energiförbrukning i bland annat byggnader. Försök till storskalig 

satsning med storlekar i MW klassen pågår. I Falkenberg har ett vindkraftverk på 200 kW 

installerats i ett försök att bedriva kommersiell elproduktion med denna typ av verk. Projektet drivs 

i samarbete mellan tre aktörer, Vertical Wind (tillverkare av vindkraftverket), E.ON (Nationell 

elleverantör) samt Falkenberg Energi (Lokal elleverantör) [9] [10] [11]. Materialtekniska problem 

med bladen gör att projektet vilar för tillfället. 

 

Fördelarna med vertikal vindkraft är flera vid applicering i bebyggt område. Då både säkerheten 

förbättras och ljudnivån blivit lägre hos denna typ är de optimala vid användning i urbanmiljö. De 

är också betydligt billigare än horisontalaxlade verk, dock är effektiviteten sämre. Större intresse 

och mer satsning på denna teknik skulle kunna leda till större kvantiteter hos tillverkare som i sin 

tur resulterar i lägre priser på marknaden. Vertikala vindkraftverk startar vid lägre vindhastigheter 

på grund av en större yta mot vinden och är oberoende av vindens riktning dessutom kan generator 

och växellåda placeras på mark/tak nivå vilket underlättar skötsel och underhåll. Dessa fördelar 

gynnar satsningar i urban miljö där vindhastigheterna är lägre, vindriktningarna är oförutsägbara 

och den turbulens som skapas av kringliggande hinder inte är lika problematisk att hantera [12]. 

 

Av de vertikala vindkraftverk som är i drift idag bygger samtliga på tre föregångare. Dessa är 

Savoniusrotor, Darrieusturbin och Giromill.   

 

Savoniusrotor 

Savoniusrotorn består av en s-formad yta som roterar runt en central axel och kan ses i figur 3. 

Genom att flytta isär de två halvorna och släppa igenom luftflödet ökas effektiviteten. Den används 

dels som batteriladdare på telemaster och fyrar och kan även användas som startmotor till den mer 

effektiva Darrieusturbinen. Principen för denna vindturbin används också på reklamskyltar för att 

åstadkomma en roterande effekt. Namnet kommer från den finske ingenjören Georg Savonius som 

utvecklade turbinen år 1924 [13]. 
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Figur 3, Savoniusrotor 

 

Darrieusturbin 

Darrieusturbinen uppfanns år 1925 av den franske ingenjören George Darrieus. Den kan ha mellan 

två och fyra blad. Bladen är tunna och böjda för att leda centrifugalkraften till fästpunkterna och 

därmed minska påfrestningen av materialet. Denna turbin behöver starthjälp men när den väl börjat 

rotera tar vinden över och driver den med hjälp av lyftkraft som skapas i rotationsriktningen. Dessa 

turbiner finns i flera storlekar allt från ett par kW till MW-klassen. I figur 4 illustreras en trebladig 

Darrieus turbin [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4, Darrieusturbin
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Giromill 

Giromills har två eller fler blad som är fästa på en vertikal axel, se figur 5. Denna turbin har en 

verkningsgrad på 40 procent och därmed mest effektiv bland vertikalaxlade turbiner. Turbinen 

måste vridas så bladvinkeln blir optimal för att starta därefter ändras bladvinkeln med en mekanisk 

anordning under rotationen. Svagheten med denna konstruktion är de krafter bladen utsätts för och 

detta har resulterat i att flera prototyper har havererat [15]. Det pågår projekt med denna typ av 

turbin bland annat det tidigare nämnda samarbetet i Falkenberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5, Giromill  
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3 OMVÄRLDSANALYS 

I denna omvärldsanalys presenteras möjligheter, hot, fördelar och nackdelar med satsningar på 

småskaligenergiproduktion. En PEST- och SWOT-analys ger struktur på undersökningen. Konkurrentanalysen 

presenterar, utifrån information från internet, de fyra största konkurrenterna satsningar inom energi och miljö.  

I detta avsnitt återfinns också kommentarer kring liknande rapporter om urban vindkraft. 

 

3.1 PEST 

En PEST-analys är ett verktyg för att identifiera kritiska faktorer som kan påverka ett företag eller 

som i detta fall en ny typ av verksamhet. Hänsyn tas till både positiva och negativa aspekter. PEST-

analysen fokuserar på omvärldsfaktorer som kan tänkas påverka verksamheten och detta sker ur ett 

makromiljöperspektiv. Politiska, ekonomiska, sociokulturella samt teknologiska faktorer är 

vanligen de delområden som undersöks [16]. 

 

3.1.1 Politiska faktorer 

Sverige 

Riksdagen har beslutat att Sverige ska fortsätta vara ledande i Europa när det gäller användning av 

förnyelsebara energikällor och en minskning av energibehovet. Följande mål har tagits fram och ska 

nås till år 2020: 

 Förnyelsebara energikällor ska öka till 50 procent av den totala energianvändningen.  

 Andelen förnybar energi i transportsektorn ska bli minst 10 procent 

  Den totala energianvändningen ska effektiviseras med 20 procent jämfört med 2008 års 

totala energianvändning, räknat per BNP-enhet.  

Sverige har idag cirka 40 procent andel förnyelsebar energiproduktion och är ledande bland 

medlemsländerna i EU. Den totala energianvändningen uppgick 2009 till 568 TWh och av dem var 

192 TWh omvandling och distributionsförluster. Transportsektorn använder idag 25 procent, 93 

TWh, av Sveriges totala energianvändning för inrikes transporter och inräknas utrikestransporterna 

blir det 127 TWh. I bilaga 5 finns diagram på Sveriges elproduktion och elförbrukning och i bilaga 

6 visas Sveriges totala energianvändning [17] [18].  
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Figur 6, Sveriges totala energitillförsel. Källa energimyndigheten, Energiläget 2010 [2] 

 

 

Figur 7, Andelen förnybar energianvändning i transportsektorn 2000-2009, källa 

energimyndigheten [2] 

 

För att lyckas med miljömålen har tre handlingsplaner konstruerats - en handlingsplan för förnybar 

energi, en för energieffektivisering och slutligen en för fossiloberoende fordonsflotta. Fokus i denna 

rapport ligger på småskalig energiproduktion och därför behandlas främst handlingsplanen gällande 

förnyelsebar energi.  

 

För att nå målet att öka andelen förnyelsebar energi till 50 procent av den totala energianvändningen 

har följande förslag tagits fram: [19] 
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 Utveckling av elcertifikatsystemet. Siktet är inställt på ett tillskott av 25 TWh till år 2020 

jämfört med 2008. 

 En planeringsram har tagits fram för vindkraft motsvarande 30 TWh, 20 TWh på land och 

10 TWh till havs. 

 Ett antal kompletterande styrmedel, bland annat statligt stöd för installation av solceller. 

 Villkor för anslutning av förnybar elproduktion till elnätet ska förbättras och förenklas. 

 Landsbygdsprogrammet för perioden 2007-2013 används för att främja ny produktion av 

förnyelsebar energi. 

 

EU 

Sveriges handlingsplaner är framtagna baserat på EU-direktivet 2009/28/EG vilket handlar om 

främjande av användningen av energi från förnyelsebara energikällor. Bakgrunden till direktivet är 

att öka användningen av ”grön” energi vilket är en viktig komponent för att minska 

växthusgasutsläpp och för att trygga energiförsörjningen. Det gemensamma målet inom EU är att år 

2020 ska 20 procent av totala energiproduktionen komma från förnyelsebara energikällor. Då 

medlemsstaterna har skilda utgångslägen får länderna framarbeta individuella mål efter utgångsläge 

och potential. Kontentan av direktivet är att alla ska upprätta en egen handlingsplan och de som 

kommit långt på nationell nivå ska hjälpa andra [20] [21]. 

 

Tyskland 

Jordbävningen i Japan där kärnkraftverket Fukushima drabbades av en flodvåg har globalt påverkat 

synen på kärnkraft. Tysklands förbundskansler Angela Merkel kungjorde i slutet på maj att all 

kärnkraft i Tyskland ska vara avvecklad fram till 2022. Detta beslut kan ha avgörande betydelse för 

forskning och satsningar inom förnyelsebara energikällor. Sveriges miljöminister Andreas Carlgren 

uttalade sig skeptiskt till beslutet. Han menar att det kan ta bort fokus från avvecklandet av 

fossilberoendet [22]. 

 

 

3.1.2 Ekonomiska faktorer 

Under 2008 drabbades de finansiella marknaderna av en global kris. Sverige förskonades inte av 

denna globala lågkonjunktur men effekterna mildrades på grund av landets goda förutsättningar och 

ekonomi. En finansiell kris påverkar den reala ekonomin genom hårdare kreditvillkor, högre räntor 
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samt fallande värde på tillgångar. En marknad som småskalig vindkraft drabbas hårt under dessa 

förhållanden då den är beroende av forsknings- och utvecklingsprojekt. Företag satsar inte lika 

mycket likvida medel på osäkra verksamheter och det hämmar utvecklingen [23] 

 

Sverige klarade sig relativt bra under den finansiella krisen och den starka återhämtningen i svensk 

ekonomi fortsätter, vilket också syns i den stigande sysselsättningen. 2013 beräknas 

sysselsättningsgraden bli den högsta på 20 år. Detta innebär troligen mer forskning och fler 

satsningar på utvecklingsprojekt inom alternativa energikällor och tillsammans med planerade 

statliga subventioner ser framtiden lovande ut. En orsak till bra ekonomi och snabb återhämtning är 

en stark valuta. Flertalet aktörer inom vindkraftbranschen är stationerade i USA och med en stark 

svensk krona gynnas importen [24]. 

 

Nu visar de senaste rapporterna på att stora delar av världen återigen är på väg in i en ny finanskris 

med bland annat kraftigt rasande börser. Hur detta kommer påverka forskning och utveckling av 

alternativa energikällor återstår att se. Dock bör det tas i beaktning vid framtida projekt och 

satsningar [25]. 

 

3.1.3 Sociokulturella faktorer 

Sociokulturella faktorer behandlar attityden och vilka förväntningar samhället har på olika aktörer, i 

detta fall ett ledande företag inom byggbranschen. Att bidra till ett hållbart samhälle har blivit något 

av ett mantra bland flera aktörer och även bland privatpersoner. Om inte miljö och hållbarhetsfrågor 

tas på största allvar kan det få konsekvenser om hur företaget uppfattas. Satsningar på projekt inom 

hållbar utveckling, energieffektivisering och alternativa energikällor är inte bara bra marknadsföring 

för verksamheten utan också ett sätt att stärka företagets förtroende och varumärke. 

Vindkraftmotståndet i Sverige är relativt stort och deras motiv är höga ljudnivåer, skuggbildning 

och att det stör landskapsbilden. Urban vindkraft har inte samma negativa aspekter då ljudnivån är 

låg och skuggbildningen är obefintlig [26].  

3.1.4 Teknologiska faktorer 

Klimatdebatten är en ständigt aktuell fråga och medvetenheten på det globala planet är stor när det 

kommer till energianvändning och minskande av koldioxid utsläpp. I takt med detta går forskning 

och utveckling snabbt framåt. Vindkraftteknik för elproduktion ökar markant och fungerar bra, 

energimyndighetens rapport från 2010 visar att vindkraften står för drygt 3 procent av den totala 
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energiproduktionen i Sverige. Dagens horisontala vindkraftverk producerar 80 gånger mer energi än 

vad de ur energisynpunkt kräver för tillverkning och avveckling. För ett vindkraftverk med en 

livslängd på 20-25 år innebär det att tar 3-4 månader för verket att leverera den energi som krävs ur 

ett livscykelperpektiv [27]. 

 

När det gäller småskalig vindkraft är utvecklingen inte lika framåtskridande och några av 

anledningarna till det är längre payoff-tider samt svårigheter att uppskatta vindförhållanden och 

turbulensens effekter i bebyggt område. I takt med hårdare krav på byggnaders energianvändning 

kommer antagligen mer forskning satsas på denna teknik, både på nationell- och internationell nivå. 

Figur 8 och 9 visar en prognos på framtida krav på byggnaders energianvändning. I dagsläget är det 

svårt att motivera projektering av urban vindkraft då lönsamhet uteblir och verken kräver mer 

energi att tillverka än vad de levererar under sin livstid. 

 

 

Figur 8, Krav på byggnaders energianvändning 2010-2020, källa Jonny Hellman NCC 
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Figur 9, Krav på kontorsbyggnaders energianvändning 2010-2020, källa Jonny Hellman NCC 

 

3.1.5 Sammanfattning PEST-analys 

Sverige och EU strävar efter ett minskat användande av fossila energikällor. För att främja 

forskning och utveckling har Sverige tidigare utformat subventioner för vindkraft. Ett exempel på 

detta är elcertifikatsystemet. I Spanien och Tyskland är både sol- och vindkraft välutvecklat, mycket 

tackvare de statliga stöd som ges vid försäljning av dessa energiformer. Att Sverige kommer fatta 

liknande beslut om subventioner är troligt då regeringen redan nu beslutat om ett bidrag för 

utbyggnad av solceller. 

 

Samhällets krav på hållbart byggande och ständigt nya mål inom Sverige och EU kommer leda till 

teknikutveckling inom alternativ energiproduktion. Effektivare produkter, bättre materialval, större 

kvantiteter och mer konkurrens leder till pressade priser. En stark svensk krona sänker också 

priserna vid import av både färdiga produkter och tillverknings material. Det tillsammans med stöd 

nämnda i föregående avsnitt kan innebära en ljus framtid för satsningar inom förnyelsebar 

energiproduktion. 
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3.2 Konkurrentanalys 

I denna konkurrentanalys undersöks hur långt några av NCC:s konkurrenter har kommit i sitt arbete 

inom energiområdet. Fokus ligger på de tre största konkurrenterna i Sverige vilka är Skanska, 

PEAB och JM. En analys av NCC är också medtagen för att kunna jämföra med konkurrenterna.  

 

3.2.1 Skanska 

Skanska har en tydlig strategi gällande miljömål. För energi och klimat har företaget tre stora poster 

de satsar på: 

 Spara energi 

 Minska koldioxidutsläpp 

 Livscykelplanering 

I posten Spara energi är ett av de långsiktiga målen nollenergihus det vill säga hus som producerar 

lika mycket energi som det gör av med.  För att nå detta ska förnybara energikällor användas.  

 

För att minska koldioxidutsläppen fokuserar företaget på utformning av byggnader, återvinning av 

värmen i ventilationsluften och tillämpning av solfångare/solceller. På Lindhagenterassen i 

Stockholm har Skanska och Fortum tillsammans installerat en anläggning med solceller. 

Anläggningen är på 35 kvadratmeter och genererar cirka 3500 kWh per år vilket är ett komplement 

till elförsörjningen av huset.  

 

Skanska och företaget O2 har ett samarbetsavtal där en park på 30 vindkraftverk med samlad effekt 

på 90 MW ska uppföras söder om Kiruna. Företagen ska samarbeta kring finansiering, byggande, 

drift och ägande. Denna vindkraftpark kommer bli en av Sveriges största och beräknas kunna 

försörja cirka 43 000 hushåll med el. Denna satsning är ett led i Skanskas ambitioner att vara 

ledande inom grönt byggande och att bidra till ett hållbart samhälle [28] [29]. 
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3.2.2 PEAB 

PEAB har tre fokusområden gällande miljöarbete inom energi. 

 Miljödeklarerad el 

 Energioptimeringssystem  

 Energieffektiva byggnader 

 

PEAB köper idag miljödeklarerad, EPD klassad vattenkraft från Vattenfall. Den totala energin 

uppgår till cirka 100 GWh per år och täcker företagets hela energibehov. VattenEl EPD är 

vattenkraft som producerats i enlighet med gällande miljövarudeklaration enligt EPD-systemet. 

EPD (Environmental Product Declarations) är en internationell standard för certifiering av 

miljöinformation. Kunderna kan i och med detta få detaljerad information om elens livscykelanalys 

och därmed få kännedom om hur mycket utsläpp i form av svaveldioxid, kväveoxider och koldioxid 

som gått åt vid elgenereringen.  

 

PEAB:s dotterbolag Lambertsson har utvecklat ett optimeringssystem som möjliggör minskning 

och effektivisering av energiförbrukningen under pågående projekt. Via trådlös överföring till 

datorer inom företagets nätverk kan ansvariga styra energiförbrukande apparater på distans. Det 

innebär att byggherren inte behöver vara på byggarbetsplatsen för att stänga av energikrävande 

utrustningar. Minskad användning av värme, ventilation och belysning möjliggörs i och med detta 

och enligt företaget har en märkbar energibesparing åstadkommits.  

 

Idag utformas PEAB:s egenutvecklade bostäder som lågenergihus. Det innebär att de använder 60-

70 procent av tillåten energiförbrukning enligt Boverkets riktlinjer för hus uppvärmda med 

fjärrvärme och ännu lägre för eluppvärmda bostäder. De bygger också passivhus och byggnader 

enligt GreenBuilding [30] [31]. 
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3.2.3 JM 

JM:s fokusområde inom miljöarbetet är en minskning av energianvändandet. Redan 1999 slutade 

företaget bygga bostäder med direktverkande el och energisnåla vitvaror och fläktar har installerats 

under flera år. Från och med 2007 har alla bostäder som byggts vattenburna uppvärmningssystem 

med värmeåtervinning. Sedan februari 2008 är alla JM:s fastigheter lågenergihus. 

 

På alla JM:s byggarbetsplatser kommer all el från miljödeklarerad vattenkraftsel detta för att minska 

energiförsörjning baserad på fossila bränslen. Företaget jobbar också för att minska 

energiförbrukning under byggnadsskedet genom krav på lågenergibelysning, bra isolerade 

bodetableringar och energieffektiv uppvärmning. 

 

JM utför tillsammans med KTH, Fortum och ABB en förstudie där möjligheterna till att bygga och 

implementera så kallade smarta elnät i deras bostäder. Med smarta elnät menas energieffektiva 

lågenergihus där det via ett intelligent kommunikationssystem går att optimera fördelningen av 

husets energianvändning. De boende kommer själva att kunna styra över belysning, uppvärmning, 

ventilation och hushållsmaskiner efter behov. Denna förstudie pågår just nu och beroende på utfall 

genomförs eventuellt ett fullskaleförsök i Norra Djurgårdsstaden. 

 

JM deltar också i programstyrelsen för tredje etappen av SolEl-programmet. Detta program syftar 

till en ökning av användningen av solceller samt att främja teknikutveckling och få solceller till en 

naturlig del i det moderna energisystemet. I den tredje etappen ligger fokus på byggnadsintegration, 

standardisering och nätanslutningsproblematik [32]. 
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3.2.4 NCC 

NCC:s har i sin strategi- och miljömål presenterat följande mål: 

 Energieffektiva byggnader 

 Bidra till minskad klimatpåverkan 

 Skapa hälsosamma bebyggda miljöer 

 Minska användningen av skadliga ämnen 

 Bidra till återvinning av material och produkter 

Energieffektiva byggnader är företagets viktigaste miljömål. Kunder erbjuds också energieffektiva 

produkter och tjänster inom alla verksamhetsområden. För att uppnå detta finns två sätt, utveckla 

energisnåla produkter och tjänster och genom att minimera energiåtgången i den egna produktionen. 

Företaget använder sig bara av ”grön el” till sina kontor och byggarbetsplatser. 

 

NCC:s nybyggnationer ligger idag minst 20 procent under byggnormen för bostäder och minst 25 

procent för kontorsbyggnader. Företaget har också tagit fram en egen klimatdeklaration där 

byggnaders energi och koldioxid utsläpp redovisas både för produktion och driftskede. 

 

Från april 2010 började NCC erbjuda gröna anbud för alla anbud över 50 miljoner kronor. Det är ett 

sidoanbud där kunden får en möjlighet att göra ett bättre miljöval. De gröna anbuden innehåller en 

klimatdeklaration, ett erbjudande om klimatkompensation och grön etablering av arbetsplatsen.  De 

miljöklassningar som NCC:s använder sig av är BREEAM, Miljöbyggnad, LEED, Svanen och 

GreenBuilding. BREEAM är den miljöklassning koncernen valt att fokusera på då det är ett 

internationellt system med flest klassade byggnader i världen. 

 

NCC driver ett projekt inom urban vindkraft tillsammans med IVL och Solna stad. 

Förhoppningarna med denna satsning är att kunna erbjuda sina kunder energieffektiva lösningar och 

samtidigt bidra till ett hållbart samhälle [33]. 
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3.2.5 Sammanfattning konkurrentanalys  

Samtliga företag inklusive NCC prioriterar miljöfrågan högt. Företagen erbjuder sina kunder 

lösningar inom Green Building, passivhus och lågenergihus som ligger under rådande krav från 

Boverket. Materialval och livscykelanalyser på konstruktioner är också något som är återkommande 

inom miljöarbetet. Certifieringar som BREEAM, LEED, Miljöbyggnad, GreenBuilding är ledord 

för lösningar i nybyggnationer. 

 

Det som skiljer företagen åt är deras åtaganden utanför själva byggandet. Skanska gör en stor 

satsning inom vindkraft där de i samarbete med företaget O2 bygger en vindkraftpark för att sedan 

kunna erbjuda sina kunder ”grön el”. Peab har sitt projekt inom smarta elnät där byggnaden själv tar 

intelligenta beslut gällande ventilation, uppvärmning och belysning. JM deltar i SolEl-programmet 

som syftar till att främja utveckling och användning av solceller. NCC driver sitt projekt inom 

urban vindkraft för att kunna erbjuda sina kunder energieffektiva och miljömedvetna lösningar.  

 

Konkurrentanalysen visar på vikten av att NCC fortsätter arbeta med projekt som fokuserar på 

förnyelsebara energikällor, då detta är en del av de stora konkurrenternas verksamheter. Lyckade 

utvecklingsprojekt har potential att stärka NCC:s varumärke, att erbjuda kunder bättre lösningar och 

förbättra produktionsprocessen. Projekten ger även god marknadsföring för NCC utifrån ett 

samhällsperspektiv, då det synliggör ett engagemang för att driva utvecklingen kring miljöfrågor 

framåt.  
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3.3 SWOT-analys urban vindkraft 

I SWOT-analysen kartläggs vilka styrkor och svagheter en verksamhet eller produkt har. Förutom 

det undersöks även vilka potentiella hot och möjligheter det finns i dess omvärld. Styrkor och 

svagheter är faktorer inom organisationen eller för produkten medan hot och möjligheter är faktorer 

som påverkar utifrån. Analysen ger en strategisk översyn och används ofta i samband med en 

PEST-analys. Denna SWOT-analys fokuserar på begreppet urban vindkraft och möjligheten driva 

projekt inom tekniken [34]. 

 

STYRKOR SVAGHETER 

 Miljövänligt 

 Uppmärksammad teknik i media 

 Minskande av den egna 

energiförbrukningen 

 Ny teknik 

 Få underleverantörer  

 Företagen är oftast belägna 

utomlands 

MÖJLIGHETER HOT 

 Marknadsföring 

 Konkurrenskraft 

 Ledande inom miljö- och 

energiutveckling 

 Hårdare lagkrav inom både EU och 

Sverige 

 Ej lönsamma projekt 

 Oseriösa företag 

 Hårdare lagkrav inom både EU och 

Sverige 

 Ostabil ekonomi i Europa/Usa 

 Andra bättre alternativ för 

småskalig energiproduktion 

 

 

3.3.1 Styrkor 

Urbana vindkraftverk är i många fall självbesörjande vilket innebär att mätutrustning och 

inverterare står i standby läge då vindkraftverket inte genererar el. Så fort vindhastigheterna 

överskrider cut-in wind börjar verket generera el och anläggningen startas. Tekniken är miljövänlig 

och det är ett sätt att minska den egna energiförbrukningen. Det skrivs mycket om vindkraft i media 

och utveckling inom tekniken följs med intresse av allmänheten. Detta ökar möjligheterna för 

positiv uppmärksamhet i olika tidningar och tv-program. 
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3.3.2 Svagheter 

Takmonterade vindkraftverk i urban miljö är en ny teknik. Verkningsgraderna är mycket lägre än 

för vindkraftverken som används för kommersiell elproduktion. Det innebär att det finns 

fortfarande mycket utvecklingspotential men att tekniken i dagsläget inte är fulländad. De flesta 

företag finns utomlands. Några har sitt verksamhetsområde i Europa men mestadels är de 

stationerade i USA. Då bolag från andra länder anlitas finns risken för kommunikationsproblem och 

när problem identifieras är hjälpen långt borta. Vissa tillverkare har underleverantörer i Sverige till 

exempel Modern Energi. 

 

3.3.3 Möjligheter 

Marknadsföringspotentialen i projekt inom energibesparingåtgärder är svår att bestämma då värdet 

inte ger ett kassaflöde men med tanke på allmänhetens intresse för miljö och energibesparingar kan 

ett företag vinna förtroende genom satsningar inom området.  Med andra ord ger satsningar på 

energi och miljö en konkurrensfördel gentemot andra företag i branschen, både genom att de kan 

erbjuda bättre lösningar och att de får mer exponering i olika medier vilket ger en fördel när folk 

ska välja entreprenör. Det är viktigt att för ett företag att vara ledande inom innovation och 

utveckling i kärnverksamheten men också inom energi och miljöforskning. EU och Sverige har 

skärpt sina regler och krav för byggnaders energianvändning vid ett flertal tillfällen, en rimlig 

slutsats är att dessa krav kommer att fortsätta stramas åt under kommande år. Detta är ett ypperligt 

tillfälle för nya teknikområden inom energiproduktion att utvecklas. 

 

3.4.4 Hot 

Alla satsningar på nya tekniker inbegriper vissa risker. Ibland visar det sig att projekt inte är 

ekonomiskt lönsamma och i andra fall att tekniken inte håller måttet. En annan sak som bör beaktas 

är oseriösa leverantörer och företag, outvecklade teknikområden kan locka till sig lycksökare som 

bara vill tjäna pengar utan att tänka på konsumenterna. Den ekonomiska stabiliteten i Europa och 

USA är dålig för tillfället vilket gör framtiden oviss för mindre företag i dessa områden och som 

nämnt tidigare är de flesta företag inom branschen belägna här. Slutligen finns hoten från 

konkurrerande alternativ till småskalig energiproduktion. Det skulle betyda slutet för tekniken om 

regeringen väljer att subventionera solceller istället för vindkraft eller om solceller helt enkelt visar 

sig mer effektivt.  
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4 TEORI 

Detta avsnitt behandlar förutsättningar för vindkraft men också förutsättningarna för detta examensarbete. 

Mätutrustning och datainformation för det utvärderade vindkraftverket återfinns i denna del. 

 

4.1 Vinden 

4.1.1 Uppkomst 

Vind är strömmande luftmassa som uppkommer genom tryckskillnader i atmosfären. Luften sätts i 

rörelse och strömmar från områden med högt tryck till områden med lågt tryck. Ju större 

tryckskillnad desto kraftigare vind. Figur 10 illusterar hur vinden intensifieras när den flyttas från 

högtryck till lågtryck. När jordens yta värms av solen uppkommer varierande temperaturer beroende 

på plats och yta, vatten eller mark. Varierande temperatur innebär varierande densitet och det ger 

upphov till tryckskillnaderna som i sin tur leder till uppkomst av vind [35].  

 

 

Figur 10, Tryckskillnader i atmosfären intensifierar vindstyrkan. 

 

4.1.2 Corioliskraften 

Eftersom jordklotet roterar uppstår Corioliskraften, det vill säga en skenbar kraft som verkar 

vinkelrätt åt höger på nordliga breddgrader, se figur 11. Corioliskraften påverkar ett föremål då det 

rör sig i ett roterande referenssustem och denna kraft har ett avgörande inflytande på klimatet och 

strömningar i atmosfären [36]. 
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Figur 11, Centrum för ett lågtrycksområde. De röda pilarna visar Corioliskraften som är vinkelrät 

mot luftens hastighetsriktning. 

 

4.1.3 Vindens potential 

Solen strålar med en total värmeeffekt av cirka 1,7 *10
17

 W och cirka 1 procent av solljuset 

omvandlas till vindenergi. I tabell 1 illustreras potentialen i solens energi och där framgår hur 

mycket av den totala solinstrålningen som omvandlas till vindenergi samt hur mycket som tas till 

vara. 

 

Tabell 1, Nyttjandegrad av den totala vindenergin. 

Källa TWh/år 

Globalt solljus 1 500 000 000 

Global vindenergi 15 000 000 

Global vindel 300 

 

4.1.4 Effekten i vinden 

Den rörelseenergi som kan utvinnas ur vinden är beroende av massa och hastighet enligt ekvation 1. 

För att bestämma den effekt som kan tas upp av en bestämd sveparea, det vill säga den area 

vindkraftverkets rotor utgör, används massflödet hos vinden, se ekvation 2. Massflödet kan i sin tur 

beräknas med kännedom om sveparea, luftens densitet och hastighet, enligt ekvation 3. Genom en 

kombination av ekvation 2 och 3 går det att bestämma den fria vindens effekt. Detta visar att 

effekten i vinden är starkt beroende av vindhastigheten. En fördubbling av vindhastigheten leder till 

ett effekt uttag som är åtta gånger så stort enligt ekvation 4 [37]. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coriolis_effect10.svg?uselang=sv
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coriolis_effect10.svg?uselang=sv
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4.1.5 Höjdens inverkan 

Marken och dess underlag bromsar vinden via friktion. Detta innebär att vindhastigheten ökar 

exponentiellt med höjden enligt figur 12. Det finns två modeller som kan användas för att beräkna 

hur vinden varierar med höjden, exponentmodellen och den logaritmiska modellen., se ekvation 5 

och 6. Exponenten alpha är råheten i underlaget och z0 kallas råhetslängd och är beroende av 

markfriktion [38]. 

 

 

 

 

 

Figur 12, Höjdens inverkan på hastigheten. 

 

4.1.6 Hinder 

Hinder är ett problem när det gäller vindkraft och speciellt i urban miljö. Den turbulens som skapas 

är svår att förutse och beräkna. I figur 13 illustreras en situation där ett hinder med höjden H 

påverkar sin omgivning med 2H framför, 20H bakom och 2H på den högsta punkten [39].  

 

 

Figur 13, Illustration hur vinden påverkas av fysiska hinder. 
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4.1.7 Ekvationer 
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5 Mätdata och mätutrustning 

I detta avsnitt presenteras teknisk data på vindkraftverket samt effektkurvan. Kapitlet innehåller dessutom 

uppkopplingschema över mätstationen och en kort beskrivning av både mätstation och informationscentralen sant bild 

på inverten. 

 

5.1 Teknisk data 

Vindkraftverket är tillverkat av ett Amerikanskt företag vid namn Enviro Energies. 

Underentreprenör är det svenska bolaget Modern Energi. Måttsättningar och prestanda presenteras i 

tabell 2 och 3. Konvertering av amerikanska och engelska enheter är gjorda enligt en hemsida för 

konvertering mellan olika enheter [40] [41]. 

 

Tabell 2, Fysiska data 

Physical data   Konverterat Enhet 

Sail dimensions 6'h x 12'd 1,83 x 3,66 m 

Generator 

dimensions 8'h x 144''d 2,44 x 3,66 m 

Assembled 

dimensions 

88,5''h x 

120''d 2,25 x 3,05 m 

Sail weight 430 lbs 195 kg 

Generator weight 135 lbs 61 kg 

Assembled weight 1180 lbs 535 kg 

 

Tabell 3, Operativa data 

Operational data   Konverterat Enhet 

Rated output 2500 Watts 2500 W 

Maximum output 4000 Watts 4000 W 

Start-up wind speed 1-2 mph 0,45-0,89 m/s 

Cut-in wind speed 4 mph 1,79 m/s 

Cut-out wind speed  90 mph 40,2 m/s 

Temperature range  -45 F to 140 F  -42,8 till 60  ºC 
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Effektkurvan för vindkraftverket presenteras i figur 14. Kurvorna representerar olika scenarion som 

baseras utifrån takets utformning, det vill säga en så kallad roof effect. I NCC:s fall befinner sig 

vindmätare och vindkraftverk på samma position vilket innebär att de båda utsätts för liknande 

”roof effect”. Alla beräkningar gjorda på detta verk har kurvan för ”no roof effect” som grund. 

 

 

Figur 14, Effektkurva för vindkraftverket, källa leverantören. 

 

5.2 Mätutrustning 

 

5.2.1 Väderstation 

För vindmätning har en väderstation med märket ULTIMETER 100 använts. Den är inköpt från ett 

företag som heter Safecast och den mäter bland annat vindhastighet, vindriktning, medelvind per 

minut, temperatur, tryck, daggpunkt och luftfuktighet. Programvaran för att hantera informationen 

heter WeatherText och är installerad på en dator bredvid mätutrustningen. Monitorn visar 

mätvärden i nutid och fungerar också som lagringsenhet och mätdata tankas över via programvaran 

vid behov. Vindsensorn sitter på en mast ett par meter från vindkraftverket på en aning högre höjd 

för att undvika störningar från verket. Samtliga vindmätningar presenterade i denna rapport kommer 

från denna utrustning. I figur 15 visas mätuppställningen [42]. 
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Figur 15, ULTIMETER 100, Uppkopplingsschema. 

 

5.2.2 Informationscentral, vindkraft 

För att kontrollera vindkraftverket används en programvara vid namn 

Aurora Installer/Communicator. Genom att ansluta datorn till invertern, 

via USB, kan aktuell produktion avläsas. Vid framtagning av lagrad data 

måste sparad information tankas ner och skickas till Power-One för 

dekryptering då filformatet är okänt. Det är även möjligt att ändra 

generatorns effektkurva med hjälp av programvaran det vill säga 

bestämma vid vilken vindhastighet motståndet i generatorn ska slå till. 

Detta för att låta verket få lite fart innan magnetbromsen inverkar på 

rotationshastigheten. Figur 16 visar ett foto på invertern [43]. 
Figur 16, Aurora inverter 
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6 METOD 

I detta avsnitt ges en beskrivning av valda arbetsmetoder för examensarbetet samt beskrivning av strategi för att 

besvara frågeställningar och problem.  

 

6.1 Uppskattad årsproduktion 

För att göra en uppskattning på produktionsmöjligheterna på NCC:s tak med det aktuella 

vindkraftverket finns vindmätningar gjorda på totalt 3000 timmar under perioden februari – 

september 2009. Genom att göra en frekvensfördelning över dessa månader, det vill säga en graf där 

antalet timmar visas på y-axeln och vindhastighet på x-axeln, och integrera resultatet med 

effektkurvan för verket är det möjligt att beräkna hur mycket energi som kan levereras. I bilaga 2 

finns frekvensfördelningsgraferna under dessa månader samlade och i resultatet delen återfinns 

frekvensfördelningen över hela året. Ett antagande som gjorts är att dessa 3000 timmar som 

uppmätts med väderstation får representera även resterande del av året. Det bör påpekas att det på 

vintern blåser mer än på sommaren så i och med detta antagande kommer resultatet ligga i 

underkant med den faktiska energiproduktionen under ett år.  

 

6.2 Jämförelse med SMHI 

En annan frågeställning som skulle besvaras var om det var möjligt att utifrån vinddata från SMHI:s 

närmaste vindstation uppskatta vindförhållandena på NCC:s tak utan att göra egna mätningar. 

Vindstationen är placerad på 10 meters höjd och står på Bromma flygplats. Deras mätvärden, två 

stycken per timme, är i form av ett medelvärde över tiominuters intervall. Då NCC:s mätningar 

gjorts varje minut har ett medelvärde beräknats under samma intervallperiod. I bilaga 1 presenteras 

grafer över uppmätta vindhastigheter vid Bromma flygplats och på NCC. Dessa mätningar är gjorda 

i februari och mars 2009. Det kan konstateras att variationerna liknar varandra men tyvärr är 

avvikelsen i absoluta tal för stor för att kunna användas som beslutsgrund vid projektering av 

vindkraftverk i Solna.  
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6.3 Levererad energi 

Väderstationen på NCC har också mätt vindhastigheter under april och maj 2011. Under denna 

period har vindkraftverket varit i drift och därmed går det att kontrollera vad det faktiskt har 

levererat jämfört med leverantörens effektkurva. Resultatet från denna jämförelse presenteras i 

resultatdelen och analyseras i diskussionsdelen. I bilaga 4 finns frekvensfördelningen över dessa två 

månader. 

   

6.4 IVL:s modulering 

Meteorologer på IVL har utfört simuleringar över vindförhållandena i Solna stad. I en modell över 

stadsdelen visas hur vinden beter sig vid byggnader och annan markvegetation i området. För att 

säkerställa noggrannheten jämförs uppmätta värden från NCC med resultat från moduleringen. 

Detta presenteras i resultatdelen i slutet på rapporten. 
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7 RESULTAT OCH DISKUSSION 

I detta avsnitt presenteras resultaten för rapporten. Grafer och tabeller visualiserar resultatet och stödjer den 

förklarande texten. De framtagna resultaten diskuteras och läsaren får en uppfattning om författarens egna tankar och 

analyser. 

 

7.1 Beräknad årlig produktion 

Den totala energileveransen utifrån beräkningar med vindmätningar och effektkurva för 

vindkraftverket framgår av tabell 4, som visar en total årsproduktion på 627 kWh. I diagram 5 

visualiseras produktion och frekvensfördelningen. Grafen i figur 17 är till för att enklare se 

resultatet av tabellberäkningarna. Simuleringsåret är 2009 eftersom det fanns mest tillgänglig 

vinddata från detta år. 

 

Tabell 4, Antalet timmar registrerade från feb – sept 2009 multiplicerat med en justeringsfaktor som 

simulerar vindhastigheterna resterande delen av året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m/s timmar Faktor Beräknad total Effekt enligt vindkurva (W) Energi (kWh)

0 156 2,92 456 0 0

0,5 163 2,92 476 0 0

1 222 2,92 649 0 0

1,5 258 2,92 754 0 0

2 325 2,92 950 10 9

2,5 339 2,92 991 30 30

3 342 2,92 999 50 50

3,5 315 2,92 920 70 64

4 263 2,92 768 105 81

4,5 196 2,92 573 125 72

5 172 2,92 503 175 88

5,5 110 2,92 321 250 80

6 65 2,92 190 300 57

6,5 35 2,92 102 355 36

7 13 2,92 38 440 17

7,5 12 2,92 35 515 18

8 5 2,92 15 605 9

8,5 3 2,92 9 710 6

9 3 2,92 9 820 7

9,5 1 2,92 3 960 3

10 0 2,92 0 1105 0

10,5 0 2,92 0 1250 0

11 0 2,92 0 1425 0

11,5 0 2,92 0 1605 0

12 0 2,92 0 1840 0

12,5 0 2,92 0 2050 0

13 0 2,92 0 2285 0

Summa 2998 8760 627

Frekvensfördelning och beräkning av energiproduktion



Examensarbete                                                                                                      Björn Melin 

 

33 

 

Figur 17, Estimerad produktion och frekvensfördelning utifrån vinddata och effektkurva 

 

Vid mätning har det uppstått en del strul med mätutrustning och detta har medfört luckor i 

datainsamlingen. På grund av detta fattas det uppmätta vindförhållanden under stora delar av året. 

Uppskattningen som gjorts är baserad på en tredjedel av årets timmar och främst under sommaren. 

Medelvinden ökar under vinterhalvåret vilket innebär att uppskattningen ligger i underkant av det 

faktiska värdet.  

 

Med dagens elpris (cirka 1 kr/kWh) är slutsatsen att en energiproduktion på 600 kWh inte kommer 

återbetala sig före verkets livslängd. I ekonomiavsnittet senare i detta kapitel återfinns beräkningar 

på vilka förhållanden som måste råda för att få det lönsamt. Platsen för testverksamheten är inte 

optimal för vindkraft eftersom byggnaden är belägen i en grop med flertalet hinder runt omkring. 

Byggnaden är dessutom inte speciellt hög och den har ett platt tak.  Flera universitet har gjort 

ingående studier i ämnet ”roof effects” och dessa arbeten kan vara till hjälp för att konstruera 

byggnader som främjar denna effekt.  Vid en sådan lösning är vindriktningen viktig och bör 

utvärderas. Den befintliga väderstationen på NCC registrerar vindriktningen vilket underlättar detta 

arbete. Då vindhastighetsjämförelserna med Bromma flygplats inte visade sig vara tillförlitligt är 

det större chans att vindriktningen stämmer bättre överrens.  
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7.2 Jämförelse, beräknad och levererad energi 

I tabell 5 och 6 presenteras resultatet av beräknad produktion under april och maj månad 2011. Maj 

och april 2011 ska tillsammans ha producerat cirka 47 kWh. Uppmätta vindhastigheter och 

vindkraftverkets effektkurva ligger till grund för dessa beräkningar. 

 

Tabell 5, Produktion april 2011       Tabell 6, produktion maj 2011 

m/s Total (h) Effekt (W) Energi (kWh)

0 41 0 0,0

0,5 89 0 0,0

1 84 0,0 0,0

1,5 96 0,0 0,0

2 107 10,0 1,1

2,5 134 30,0 4,0

3 87 50,0 4,4

3,5 48 70,0 3,4

4 16 105,0 1,7

4,5 10 125,0 1,3

5 5 175,0 0,9

5,5 2 250,0 0,5

6 1 300,0 0,3

6,5 0 355,0 0,0

7 0 440,0 0,0

7,5 0 515,0 0,0

8 0 605,0 0,0

8,5 0 710,0 0,0

9 0 820,0 0,0

9,5 0 960,0 0,0

10 0 1105,0 0,0

10,5 0 1250,0 0,0

11 0 1425,0 0,0

11,5 0 1605,0 0,0

12 0 1840,0 0,0

12,5 0 2050,0 0,0

13 0 2285,0 0,0

Summa 720 17,4

Beräknad produktion april 2011

                 

m/s Total (h) Effekt (W) Energi (kWh)

0 20 0 0,0

0,5 52 0 0,0

1 88 0,0 0,0

1,5 102 0,0 0,0

2 127 10,0 1,3

2,5 108 30,0 3,2

3 96 50,0 4,8

3,5 57 70,0 4,0

4 29 105,0 3,0

4,5 28 125,0 3,5

5 18 175,0 3,2

5,5 6 250,0 1,5

6 7 300,0 2,1

6,5 0 355,0 0,0

7 5 440,0 2,2

7,5 1 515,0 0,5

8 0 605,0 0,0

8,5 0 710,0 0,0

9 0 820,0 0,0

9,5 0 960,0 0,0

10 0 1105,0 0,0

10,5 0 1250,0 0,0

11 0 1425,0 0,0

11,5 0 1605,0 0,0

12 0 1840,0 0,0

12,5 0 2050,0 0,0

13 0 2285,0 0,0

Summa 744 29,3

Beräknad produktion maj 2011

 

 

Leverantören av vindkraftverket har inte offentliggjort några produktionssiffror när denna rapport 

skrevs. Med de vindmätningar som utförts på byggnadens tak är den beräknade produktionen 

tillförlitlig och dessa beräkningar får verka som resultatet. En möjlig förklaring till förseningen är 

de problem leverantören har haft med kommunikationssystemet i inverten, detta kan leda till att 

inverten visar på en nollproduktion. De beräknade resultaten ovan visar återigen på en låg 

produktion hos vindkraftverket, men som sagts tidigare så är inte den valda placeringen optimal. 
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7.3 Jämförelse med SMHI 

Figur 18 och 19 visar en jämförelse mellan uppmätta värden av vindhastighet på Bromma flygplats 

och på NCC:s huvudkontor. Det är slumpmässigt valda dagar i februari och mars 2009 för att 

illustrera hur mycket de avviker ifrån varandra. Fler jämförda dagar finns i bilaga 1. 

 

 

Figur 18, Vinddata från Bromma och NCC den 28 mars 2009 

 

 

Figur 19, Vinddata från Bromma och NCC den 24 februari 2009 

 

Denna jämförelse visar att det inte går att förlita sig på närliggande mätstationer när det gäller 

absoluta värden av vindhastigheter. Variationerna följer varandra någorlunda men med tanke på att 

vindförhållandena är extremt viktiga för denna typ av teknik, då energin i vinden har ett kubiskt 

beroende av vindhastigheten, så innebär små avvikelser stora skillnader i energiproduktion. 
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7.4 Ekonomiska förutsättningar 

7.4.1 Payoff-tid 

De ekonomiska beräkningarna har utförts med en investering på 150 000 kr, ett pris som stämmer 

överrens med det befintliga vindkraftsverket på NCC:s huvudkontor. Den avgivna elektriska 

effekten är satt till 1000 W och det krävs en medelvind mellan 7-8 m/s för att åstadkomma det 

effektuttaget på NCC:s vindkraftverk.  Energipriset är satt till en krona per kilowatt timme och 

beräknat på årets timmar blir payoff tiden cirka 17 år. Den beräkning som presenteras i tabell 7 tar 

inte hänsyn till räntekostnader eller eventuellt underhåll under verkets livslängd.  

 

Tabell 7, Payoff beräkning utan hänsyn till ränta och inflation 

Investering 150000 kr

Timmar per år 8760 h

effekt 1000 W

Energi 8760 kWh

Energipris 1 kr/kWh

Årlig avkastning 8760 kr

payoff tid 17,12329 år

Payoff beräkning

 

 

7.4.2 Nuvärdesberäkning 

Nuvärdesmetoden används för att fastställa en investerings lönsamhet och nuvärdet är det 

beräknade värdet på investeringens framtida kassaflöde. Denna metod tar hänsyn till ränta och 

inflation. Nuvärdesberäkningen som presenteras i Figur 20 visar den minsta möjliga energimängd 

som måste genereras för att investeringen ska bli lönsam under verkets livslängd på 20 år. 

Kapitalräntan är i exemplet 5 procent, en rekommenderad räntesats som erhållits från NCC. Priset 

per kWh är satt till 1 krona och är det ungefärliga priset på el i dagsläget, inklusive fasta kostnader 

och moms. Den energiproduktion som krävs för att investeringen ska vara lönsam är 12 MWh per 

år. För att kunna leverera den energimängden måste medeleffektuttaget från vindkraftverket vara 

cirka 1370 W. Det krävs då medelvindshastigheter över 8 m/s för det aktuella vindkraftverket.  

 

Kostnaderna är omräknade till euro med växelkurs från 2011-07-01. Beräkningarna är som sagts 

tidigare utförda utan underhållskostnader eftersom leverantören inte har presenterat några siffror på 

detta. 
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Figur 20, Nuvärdesberäkning med minsta möjliga marginal 

 

I ett scenario där elpriserna skulle fördubblas mot dagsläget eller om försäljning av hållbar 

småskalig energiproduktion istället genererar 2 kronor per kWh blir investeringen lönsam efter 7 år. 

Det visar vilken inverkan sådana förändringar har på småskalig energiproduktion. I vissa länder 

som Spanien får tillverkaren motsvarande 3-4 kr/kWh vilket är betydligt mer än ersättningen i 

Sverige som är cirka 1 kr/kWh oavsett var den kommer ifrån. I Spanien är det dessutom nätägarens 

skyldighet att ta emot egen producerad el, görs inte det väntar böter och eventuellt åtal. 

 

Det är inte orimligt att det i framtiden kommer beslut om subventioner inom alternativa 

energikällor. Enligt PEST-analys finns det redan idag beslut taget i denna fråga, dock är det inte 

klart hur dessa kommer att utformas. Priserna på el har stadigt stigit de senaste åren och jämförs 

Sverige med resten av Europa kan vi troligen räkna med ytterligare höjningar. Även detta skulle ha 

en positiv inverkan på småskalig energiproduktion. 
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7.5 IVL:s modulering 

Vinden i urbana förhållanden är svårberäknelig vilket omöjliggör användning av befintliga 

vindkarteringar. Jämförelsen med mätstationen på Bromma flygplats var också oanvändbar då 

avvikelserna är för stora. I ett Europeiskt samarbetsprojekt, Wineur, har undersökningar gjorts på 

användandet av tillgängliga modellerade datauppgifter. Dessa visar överskattningar på upp mot 60 

procent av levererad energi jämfört med beräkningar på uppmätt vind [44]. Då det inte är hållbart 

att utföra vindmätningar på varenda byggnad undersöks nu möjligheterna till andra metoder. 

 

IVL har valt en avancerad meteorologisk modell för beräkning av lokala data till CFD-modellering 

för NCC:s huvudkontor [45]. För att kontrollera och validera resultaten enligt moduleringen 

jämfördes den med mätdata från centrala Stockholm. Det erhållna resultatet stämde mycket bra 

överrens med de uppmätta värdena, både i vindhastighet och i vindriktning. När de sedan 

tillämpade modellen på området kring NCC:s huvudkontor visade det sig att valet av placeringen på 

själva byggnaden var av stor betydelse . Mitt på taket, som var den sämsta placeringen, blev 

produktionen cirka 25 procent lägre jämfört med en placering i ett av hörnen. Enligt den tidigare 

nämnda Europeiska undersökningen kan produktionen variera med en faktor 5 beroende på 

takplacering. 

 

Detta delprojekt kan bli ett bra verktyg vid etablering av urban vindkraft i framtiden. Studien är inte 

klar ännu utan detta baseras på den information som hittills presenterats [46]. En av riskerna med 

montering av vindkraftverk på byggnaders tak är den turbulens byggnaden orsakar och som i sin tur 

kan skapa områden där vinden mer eller mindre står stilla.
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8 SLUTSATS 

Detta avsnitt knyter an till syftet och de frågeställningar som togs fram inför examensarbetet besvaras. De mest 

väsentliga resultaten presenteras samt mina egna förslag till fortsatta studier inom området urban vindkraft. 

 

Syftet med denna rapport var att ge NCC en teknisk utvärdering av det vindkraftverk företaget har 

installerat på sitt huvudkontor.  Företaget ville också veta vilka möjligheter det finns för urban 

vindkraft i framtiden och dessutom skulle en granskning av konkurrenterna utföras med fokus på 

deras arbete inom energi och miljö. Följande frågeställningar togs fram inför arbetet: 

 

 Håller leverantörsspecifikationerna sina löften? 

 Finns det någon ekonomisk vinst utöver marknadsföringsvärdet? 

 Vilka förutsättningar krävs för att få urban vindkraft lönsam/are? 

 Kan vinddatan från IVL:s moduleringsprojekt användas som beslutsgrund för nya 

vindkraftsprojekt för NCC? 

 Hur ser NCC:s konkurrenters satsningar inom energi och miljö ut? 

 

Leverantören hade utlovat ekonomisk lönsamhet i investeringen och genomförda beräkningar visar 

på att detta påstående inte stämmer. Baserat på vindhastighetsmätningar från 2009 skulle det 

aktuella verket levererat cirka 627 kWh på ett år. Detta kan jämföras med den produktion som krävs 

för att avskriva investeringen under verkets livslängd vilket skulle vara 12 000 kWh. För att nå den 

produktionsnivån krävs medelvindshastigheter närmare 8 m/s och på NCC:s tak är medelvinden 3 

m/s. IVL:s projekt visar vikten av bra placering på byggnadens tak då felaktigt val kan ge 25 

procent minskad produktion. I framtiden kan denna studie vara ett bra verktyg för 

vindkraftsetablering i urban miljö.  

 

Det finns faktorer som kan göra urban vindkraft lönsam och dessa är: 

 

 Statliga subventioner 

 Högre elpriser 

 Billigare verk 

 Höga årsmedelvindar 
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Riksdagen har beslutat om subventioner inom alternativ energiproduktion men hur dessa kommer 

se ut är inte klart i dagsläget. Elpriserna har stigit under de senaste åren och experter tror på 

ytterligare höjningar. Om Sverige får liknande energipriser som övriga Europa så ser ekonomin för 

verksamheten bättre ut. Idag finns det få tillverkare och de flesta verk på marknaden är prototyper 

vilket gör investeringarna dyra. Skulle det börja tillverkas större kvantiteter bör rimligtvis priserna 

sjunka. För större byggnader som är placerade på höga höjder finns det möjlighet att nå de 

vindhastigheter som krävs för lönsamhet. 

 

I konkurrentanalysen granskades energi- och miljöarbetet hos företagen JM, PEAB och Skanska. 

Samtliga företag har någon form av satsningar inom alternativ energiproduktion eller 

energieffektivisering. För att behålla sin konkurrenskraft bör därför även NCC bedriva utveckling- 

och forskningsprojekt inom dessa områden.  

 

Det finns intressanta områden att studera utöver det som undersökts i detta examensarbete. För 

fördjupning och vidare forskning rekommenderas att utföra en LCA-kalkyl, undersöka 

möjligheterna att främja ”roof effect” samt göra en bedömning av marknadsföringsvärdet i 

satsningen. I en LCA-kalkyl kan en jämförelse mellan den miljöpåverkan verket utför kontra 

miljöbesparingen för hållbart producerad energi, under hela dess livslängd. Det finns studier vid 

flera universitet där begreppet ”roof effect” har undersökts [47] [48]. Med detta menas hur mycket 

vinden accelereras beroende på takets utformning. En möjlighet är att med hjälp av arkitektur 

konstruera taket så att accelerationen främjas och därmed höja årsmedelvinden. Fungerar detta så 

sänks kraven på placering och höjd av byggnaden. I denna rapport har endast den ekonomiska 

lönsamheten tagits i beaktning. Marknadsföringsvärdet via exponering i olika medier samt 

allmänhetens uppfattning vid miljöprojekt bör också studeras närmare. 

 

Slutligen, de rekommendationer som kan ges till NCC i dagsläget utifrån de resultat som 

presenterats i denna rapport är att avvakta med denna satsning då lönsamheten uteblir. Företaget bör 

inte helt förkasta idén men vänta tills de krav som listats ovan blivit uppfyllda. Det finns andra 

intressanta alternativ inom hållbar energiproduktion som kan arbetas fram, exempelvis solkraft. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1, Jämförelse mellan Bromma och NCC 

Vinddata 20-28 februari 2009 samt slumpmässigt utvalda dagar i Mars 2009, röd kurva Bromma, 

blå kurva NCC 

 



 

  

 

Bilaga 2, Frekvensfördelning på NCC:s tak 2009 

Frekvensfördelning månadsvis under 2009 
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Bilaga 3, Installerad vindkraft i världen 2010 

Årlig installerad effekt i världen 2010 



 

  

 

Bilaga 4, Frekvensfördelning NCC tak 2011 

Uppmätt frekvensfördelning under april och maj, 2011. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Bilaga 5, Fördelning av elanvändning och elproduktion i Sverige 

Sveriges totala elanvändning fördelad på de olika förbrukarna [2]  

 

 

Sveriges totala elproduktion fördelat på energislag, förluster i kärnkraften ej medräknat 

 



 

  

 

Bilaga 6, Sveriges totala energianvändning 

Sveriges totala energianvändning inklusive förluster inom kärnkraften och andra sektorer. 

 


