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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att optimera produktionen för högst lönsamhet för den 

planerade vindkraftsparken Hästkullen i Härnösand och Timrå kommuner. Arbetet har utförts 

för SCA Energy i Sundsvall. SCA projekterar vindkraftsparken Hästkullen i samarbete med 

EON. 

Vid en satsning för etablering av en vindkraftspark krävs investering på miljardbelopp. Det är 

därför viktigt att säkerställa att investeringen på sikt blir lönsam. För att kunna göra denna 

uppskattning krävs det noggranna produktionsberäkningar med tillgång till ett års komplett 

vinddata. 

Det program som använts för att simulera produktionsberäkningarna är WindPRO. 

Beräkningsprogrammet Wasp har använts för att simulera vindens energiinnehåll och 

strömningsdynamik. Flera olika vindkraftsparkutformningar byggdes upp i WindPRO för tre 

scenarion. Scenarierna har olika antal vindkraftverk och varierad tornhöjd. Den ekonomiska 

analysen har gjorts i kalkylblad där den viktigaste ekonomiska förutsättningen var att uppnå 

en kalkylränta på sju procent. Framtidens elpris är en viktig, men osäker, faktor och i olika 

scenarier erhålls olika elpris för att uppnå den önskade kalkylräntan. 

I simulering av scenario 1 då parkutformning med 50 till 70 vindkraftverk med tornhöjd på 

119 meter undersöktes framgick det att förslaget till parkutformning innehöll 61 

vindkraftverk. Medelproduktionen för vindkraftverken i parkutformningen med 61 

vindkraftverk var 10260 MWh per år. För att en parkutformning med 70 vindkraftverk ska 

generera en avkastning på sju procent krävs det att elpriset ökar från 331 kr/MWh till 340 

kr/MWh. 

I simulering av scenario 2 då parkutformning med 50 till 100 vindkraftverk med blandade 

tornhöjder mellan 119, 139 och 159 meter undersöktes framgick det att förslaget till 

parkutformning innehöll 94 vindkraftverk. Medelproduktionen för vindkraftverken i 

parkutformningen med 94 vindkraftverk var 10920 MWh per år. För att en parkutformning 

med 100 vindkraftverk ska generera en avkastning på sju procent krävs det att elpriset ökar 

från 343 kr/MWh till 347 kr/MWh. 

I simulering av scenario 3 ändrades tornhöjden för samtliga vindkraftverk från scenario 2 till 

159 meter. Då höjdes parkens medelproduktion till 11140 MWh per år. Det betyder att 

medelproduktionen ökade med 2 %. 

Resultatet visar att Hästkullen är ett lämpligt område för etablering av vindkraft. De viktigaste 

parametrarna som påverkar resultatet är elpris och vindens energiinnehåll. 
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Abstract 
The purpose of this master thesis is to optimize the electricity generation to reach as high 

viability as possible for the planned wind farm Hästkullen in Härnösand and Timrå 

municipalities. The project has been made at SCA Energy in Sundsvall. SCA is developing 

the wind farm Hästkullen in cooperation with EON. 

Investments in wind farms demands billions of Swedish crowns. Therefore, careful 

considerations have to be made to ensure future gains. Electricity generation calculation has 

to be made to make an economical assessment. At least one year´s data of wind measurements 

is necessary to reduce the uncertainty of the data to an acceptable level. 

The program WindPRO has been used to simulate the electricity generation calculations. The 

program Wasp has been used to simulate the energy content in the wind and fluid dynamics. 

Several different wind farm layouts have been implemented in three scenarios. The wind 

power plants have different hub heights and varying amounts in the different scenarios. The 

economic analysis has been made in a spreadsheet where the most important economic 

requirement was to gain an interest rate of seven percent. The price of electricity in the future 

is an important, yet uncertain, factor and different prices are obtained in various scenarios to 

achieve desired interest rate. 

In the simulation of scenario 1 when the wind farm layout with 50 to 70 wind power plants 

and hub height 119 meter were investigated the result showed that the suggested wind farm 

formation contained 61 wind power plants. The average electricity generation for the wind 

power plant in the layout with 61 wind power plants was 10260 MWh per year. The 

electricity price has to increase from 331 SEK/MWh to 340 SEK/MWh to maintain the 

economical requirements with a layout with 70 wind power plants. 

In the simulation of scenario 2 when the wind farm layout with 50 to 100 wind power plants 

and mixed hub heights 119, 139 and 159 meter were investigated the result showed that the 

suggested wind farm formation contained 94 wind power plants. The average electricity 

generation for the wind power plant in the layout with 94 wind power plants was 10920 MWh 

per year. The electricity price has to increase from 343 SEK/MWh to 347 SEK/MWh to 

maintain the economical requirements with a layout with 100 wind power plants. 

The hub height for all wind power plants that was used in scenario 2 was changed to 159 

meter in scenario 3. The average electricity generation increased to 11140 MWh per year or 2 

percent increase of production. 

The result shows that Hästkullen is a suitable location for a wind farm. The most important 

parameters that affect the result are the electricity price and wind energy content.
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Förord  

Detta examensarbete som omfattar 30 högskolepoäng är den sista delen i min 

civilingenjörsutbildning i energiteknik vid Umeå Universitet. Arbetet görs i uppdrag åt SCA 

Energy i Sundsvall.  

 

Jag vill tacka alla på SCA i Sundsvall, varifrån arbetet utfördes. Det har varit en väldigt 

lärorik tid.  

 

Jag skulle vilja ge ett extra tack till följande personer: 

 

Milan Kolar, chef för vindkraft på SCA Energy, för god vägledning och handledning genom 

arbetets struktur och ekonomi. 

 

Henrik Karlsson, projektledare inom vindkraft på SCA Energy, för introduktion och 

handledning i WindPRO och ArcMap. 

 

Måns Håkansson, PhD inom meteorologi på Statkraft, för värdefulla råd och tips kring 

hantering av vinddata. 

 

Lars Bäckström, universitetsadjunkt vid Umeå universitet, för noggrann korrekturläsning. 
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1 Inledning 

Behovet av förnyelsebar energi i samhället har stadigt ökat de senaste åren sedan världens 

oljelager börjat sina. En alternativ energikälla som lyfts fram är vinden. Vinden är en enorm 

energikälla och dess ursprung kommer ifrån solen. Teknisk utveckling för att ta tillvara på 

energin i vinden började redan för flera tusen år sedan, då i form av till exempel väderkvarnar 

för malning av säd och pumpning av vatten, eller segel till fartyg. De första vindkraftverken 

för storskalig elproduktion byggdes under 1970-talet. Sedan dess har tekniken utvecklats mot 

allt större verk med större produktionskapacitet. De vindkraftverk som används idag är upp 

till 200 meter höga och har en installerad effekt kring 3 MW. 

I Sverige pågår idag ett storskaligt arbete för etablering av nya vindkraftsparker. Sverige har 

en nationell planeringsram framtaget av riksdagen att till år 2020 producera 20 TWh 

landbaserad vindkraftsel samt 10 TWh havsbaserad vindkraftsel (Frisk, 2012). Vid 

projektering av en ny vindkraftspark finns ett flertal faktorer som måste tas hänsyn till. Först 

ska ett lämpligt område för etablering av vindkraftsparken väljas ut. Detta kan göras på olika 

sätt, i vissa fall finns det redan vindkraftverk i det aktuella området som visat sig vara 

lönsamma i andra fall kan olika vindkarteringstjänster användas för att välja ut ett område 

med fördelaktig vindhastighet. När ett område förprojekteras för vindkraft följer en 3-5 års 

lång process för att ytterligare verifiera om området lämpar sig för den framtida investeringen 

som en vindkraftspark innebär. I denna process bedöms bland annat områdets vindenergi, 

eventuella natur och kultur värden i området, platsens tillgänglighet vid transport och 

installation av parken, markens karaktär, störningsmoment i form av ljud och skuggor för 

närboende samt påverkan på djur- och växtliv. Detta är bara några av de hänsynstaganden 

som måste göras vid en projektering. Alla dessa påverkande faktorer ska sedan samlas i en 

miljökonsekvensbeskrivning, vilket sedan ligger till grund när länsstyrelsen utreder om de ska 

ge projektet bygglov. 

Den avgörande faktorn vid en planerad vindkraftsetablering är projektets ekonomiska 

lönsamhet. Inför ett investeringsbeslut är det därför viktigt att upprätta en affärsplan där 

parkens framtida produktions- och avkastningsmöjligheter beräknas. Information om hur 

mycket det blåser i det planerade området är en viktig del för att kunna utföra dessa 

lönsamhetsberäkningar. Det är därför viktigt att vindmätningarna görs i ett tidigt skede i 

investeringsbeslutsprocessen. 

I denna rapport beskrivs hur den planerade vindkraftsparken på Hästkullen byggs upp i 

simuleringsprogrammet WindPRO för att produktionsberäkningar för gällande vindenergi 

skall kunna genomföras i området. De produktionsberäkningar som utförs vid optimering av 

vindkraftsparken ska sedan ligga till grund för den ekonomiska analysen. 
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1.1 Bakgrund 

1.1.1 SCA 

Detta arbete är en del av SCA Energys satsning på etablering av vindkraft i mellersta 

Norrland. Mer specifikt fokuserar rapporten på projekteringsområdet Hästkullen i Härnösand 

och Timrå kommuner. 

SCA är Sveriges största privata skogsägare och äger totalt 2,6 miljoner hektar skog i norra 

Sverige. SCA Energy projekterar i dagsläget för ett flertal vindkraftsparker i Jämtland, 

Medelpad och Ångermanland. Både i egen regi och i samarbeten med EON, Statkraft och 

Fred Olsen Renewables. SCA arrenderar även ut mark till andra vindkraftsprojektörer som är 

intresserade att bygga vindkraft på deras mark. Vad gäller Hästkullens vindpark har SCA 

nyligen lämnat in en tillståndsansökan till miljöprövningsdelegationen i Västernorrlands län. 

Vindkraftsparken är belägen i Timrå och Härnösands kommun. Det planerade området har en 

total yta på 60 km2. I sin ansökan har SCA ansökt om att få bygga maximalt 100 

vindkraftverk med en totalhöjd som i dagsläge inte får överstiga 609 meter över havet. Detta 

eftersom Sundsvalls flygplats ligger i närheten och begränsar den maximala bygghöjden över 

havsytan för den planerade vindkraftsparken. 

1.1.2 Energipolitik 

Under 2012 uppgick Sveriges elproduktion till ungefär 161,5 TWh. Av dessa härstammade 

cirka 61,2 TWh från kärnkraft, cirka 7,1 TWh från vindkraft, cirka 77,7 TWh från vattenkraft 

och 15,5 TWh från kraftvärme. Elproduktion från vindkraft är fortfarande under utveckling, 

men en tydlig ökning i produktion av TWh har märkts de senaste åren och under 2012 

producerades 7,1 TWh vindel. (Energimyndigheten, Energimyndigheten, 2013) 

Sverige driver en offensiv klimat- och energipolitik. Grunden till denna politik lades i 

regeringens proposition (2008/09:163) En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi.  

Den svenska klimat- och energipolitikens tre grundpelare är: 

1. ekologisk hållbarhet  

2. konkurrenskraft  

3. försörjningstrygghet  

I denna proposition bedömer regeringen att Sverige vid år 2020 ska använda 49 % 

förnyelsebar energi av den totala energianvändningen. Vidare föreslog regeringen en 

planeringsram för vindkraft där vindkraften ska stå för en årlig produktionskapacitet på 30 

TWh (varav 20 TWh landbaserad vindkraft och 10 TWh havsbaserad vindkraft) år 2020. 

1.1.3 Miljömål 

I Sverige finns det 16 miljömål som samhället arbetar för att utveckla och leva efter. 

Utvecklingen av vindkraften i Sverige främjar främst några av dessa miljömål. Såsom frisk 
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luft, ingen övergödning, bara naturlig försurning, för dessa tre punkter har vindkraft en direkt 

positiv miljöpåverkan. 

Miljömålens syften framgår av miljöbalkens första paragraf. 

” 1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 

utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 

förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

Miljöbalken skall tillämpas så att: 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas 

av föroreningar eller annan påverkan, 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 

samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi 

främjas så att ett kretslopp uppnås.” (Miljödepartementet, 1998) 

1.2 Syfte 

Syftet med detta projektarbete är att optimera produktionen för högst lönsamhet för den 

planerade vindkraftsparken Hästkullen. 

1.3 Mål 

Målet med detta projekt är att med hjälp av windPRO och wasp ta reda på om området 

Hästkullen är väl lämpat för utbyggning av en vindkraftspark. Finns det möjlighet att ta den 

hänsyn som krävs för ljud- och skuggutbredning och de naturvärden som finns i området. 

Målet med detta projekt är vidare att i tre scenarion ge förslag på utformning av en 

vindkraftspark. Den utformning som är mest lönsam och som uppfyller de ekonomiska kraven 

kan sedan rekommenderas för fortsatt utvärdering. 

1.4 Problembeskrivning 

Detta projekt kommer att vara indelat i tre scenarier som simuleras. Dessa är beskrivna nedan. 

1.4.1 Beskrivning scenario 1 

Inom området Hästkullen ska den optimala utformningen för placering och antal 

vindkraftverk tas fram. Samtliga vindkraftverk har en tornhöjd på 119 meter och en 

vingdiameter på 112 m. Denna typ av vindkraftverk kan då placeras på en maximal höjd om 

430 meter över havet utan att överstiga flygplatsens begränsning på 609 meter över havet. För 

att bestämma den optimala utformningen ska produktionsberäkningar utföras. En ekonomisk 

analys ska sedan upprättas. 
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1.4.2 Beskrivning scenario 2 

För att utnyttja terrängen bättre inom området Hästkullen ska tre tornhöjder på 

vindkraftverken användas i scenario 2. Dessa tornhöjder är 119, 139 och 159 meter. Samtliga 

vindkraftverk har en rotordiameter på 112 m. Denna typ av vindkraftverk kan då placeras på 

en maximal höjd om 430, 410 och 390 meter över havet utan att överstiga flygplatsens 

begränsning på 609 meter över havet. Den optimala placeringen och antalet vindkraftverk ska 

sedan tas fram med hjälp av produktionsberäkningar och ekonomisk analys. 

1.4.3 Beskrivning scenario 3 

Samtliga tornhöjder för den optimala utformningen framtagen i scenario 2 ändrades i scenario 

3 till 159 meter. Detta under förutsättning att flygplatsens MSA (minimum sector altitude) 

och TMA-yta (terminal manoeuvring area) höjs till 670 meter över havet. Vid den utökade 

bygghöjden beräknas ny lönsamhet för vindparken. 

1.5 Avgränsningar 

Projektet avgränsades till att endast behandla projektering av vindkraft på Hästkullen. I 

projektet simuleras enbart totalhöjderna 175, 195 och 215 meter på vindkraftverken. Det 

kommer maximalt simuleras 100 vindkraftverk inom området och minimalt 50 vindkraftverk. 

Den yta där verken ska placeras är begränsad till 60 km2. Enbart en specifik typ av verk 

kommer att simuleras, dessa verk är tillverkade av det danska företaget Vestas med 

beteckning V112. En nuvärdesanalys ska genomföras på ekonomin i samtliga parklayouter. 
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2 Områdesbeskrivning Hästkullen 

Figur 1 och figur 2 beskriver områdets lokalisering. 

 

Figur 1: Hästkullens placering i förhållande till Härnösand längs kusten i sydost och samhället Kramfors i nordost. 

Området Hästkullen är markerad med en ljusröd linje. © Lantmäteriet MS2013/04096 

Hästkullen är lokaliserad cirka 4 km väst om tätorten Viksjö i Härnösand kommun. Området 

är cirka 60 km2 och sträcker sig genom både Härnösand och Timrå kommuner i 

Västernorrlands län. Andra närstående orter är byarna Käckelbäcksmon och Laxsjön som 

ligger cirka 1,5 km från det projekterade området. 
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Figur 2: Det projekterade området Hästkullens lokalisering i Sverige. Området är på bilden markerad av den röda 

pricken i mellersta Sverige. © Lantmäteriet MS2013/04096 

Hästkullen ligger i mellersta norrland i Ångermanland. Området hästkullen ligger cirka 4 mil 

från havet. 
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2.1 Kommunala planer 

Det önskade området för etablering av en vindkraftspark innefattas inte av några kommunala 

områdesbestämmelser och har ingen detaljplan. 

Timrå kommun tog under år 2012 fram en översiktsplan för vindkraft. Denna plan är till för 

att peka ut områden som är lämpade för att etablera vindkraftverk och där finns även västra 

delen av Hästkullen med. (Grundström & Eriksson, 2007) 

Härnösand kommun har vidare kompletterat sin befintliga översiktplan. Ett av de områden 

som pekas ut i den kompletterade planen ligger inom det önskade projekteringsområdet. Detta 

område har även utpekats som lämpligt för etablering av en storskalig vindkraftspark från 

båda kommunerna. (Drejare & Ewa, 2010) 

2.2 Naturvärden 

Projektområdet har ett utseende som är karakteristiskt för Norrlands kustland. Området är 

kuperat med många toppar. Landskapet är präglat av skog och myrar. Det har länge bedrivits 

skogsbruk i området och träden består till stor del av likåldrig och tät bevuxen contortatall. 

Inventeringar har gjorts inom projekteringsområdet för att lokalisera eventuella naturvärden. 

Figur 3 visar vart dessa naturvärden är lokaliserade. 
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Figur 3: De naturvärden som finns i området, samt de platser i området där fågel har påträffats. © Lantmäteriet 

MS2013/04096 

De naturvärden som finns i området har delats upp i olika klasser utifrån SCA:s 

klassificerings system för naturvärden. De olika klasserna beskriver naturvärdenas grad och är 

graderad mellan ett och tre där SCA klass ett är av högsta naturvärde. Inom SCA är det 

bestämt att vindkraftverk inte får etableras i SCA klass ett och två områden. Inom SCA klass 

två områden kan ny väg etableras om miljöpåverkan kan minskas. Inom SCA klass tre 

områden kan både ny väg, elkabel och vindkraftverk etableras. 
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2.2.1 Fågel 

Vid utbyggnad av vindkraftverk ska hänsyn tas till fågellivet. En fågelinventering har därför 

utförts i det önskade projekteringsområdet. I denna inventering lokaliserades områden där 

tjäder- och orrspel äger rum. I dessa områden kan inte vindkraftverk etableras. Även områden 

innehållande örn har lokaliserats. Vindkraftverk får inte etableras närmare än 2 km från ett 

örnbo. Detta för att minimera risken att örnen skadas. Figur 3 visar de områden som är känslig 

på grund av dess fågelliv. 

2.3 Riksintressen 

Området för den planerade vindkraftsparken berörs av ett planerat naturreservat, riksintresse 

för rennäring och luftfart. Det finns inga andra riksintressen i området. 

2.3.1 Naturreservat 

Projekteringsområdet berörs inte av något Natura 2000-område, däremot finns ett område som 

är utpekat som framtida naturreservat. Figur 4 visar det område som är avsatt för framtida 

naturreservat. 
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Figur 4: Områden som är berörda av rennäring och ett planerat naturreservat inom projekteringsområdet. Området 

för rennäring sträcker sig även långt norr om parken. © Lantmäteriet MS2013/04096 

Det område som är avsatt som naturreservat påverkar inte den planerade parken till någon 

större grad eftersom området ligger i en dal nära parkens periferi. 

2.3.2 Rennäring 

Det finns riksintressen för rennäring som berör den norra delen av det önskade 

projekteringsområdet, se figur 4. Den berörda samebyn är Ohredahke. Samebyn har dock 
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yttrat att de inte bedriver rennäring inom det aktuella området för eventuell 

vindkraftetablering eftersom området till stor del består av tät tallskog som inte lämpar sig 

som betesplats för renar. Berörda kommuner och länsstyrelse har därför ifrågasatt att detta 

område ligger inom klassifikationen riksintresse för rennäring och beslut har fattats att den 

berörda samebyn inte har rätt att bruka marken längre. 

2.3.3 Luftfart 

Det riksintresse som har högst påverkan på den planerade vindkraftsetablering är 

Luftfartverket. Området är beläget inom MSA-ytan för Midlanda flygplats i Timrå kommun. 

Flygplatsen påverkar inte eventuell lokalisering av vindkraftverk i området Hästkullen. Det 

som påverkas är vindkraftverkens maximala höjd då de inte får överstiga 609 meter över 

havet. 
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3 Teori 

Vindkraftverkets viktigaste beståndsdelar och dess funktion är översiktligt beskrivna. 

Energiomvandling av vindens rörelseenergi till rotorns sker med hjälp av vindkraftverkens 

blad. Sedan med hjälp av växellådan och generatorn omvandlas rörelseenergin till elektricitet 

och kan ledas i elnät. 

Teori om vindens uppkomst förklaras här noggrannare för att få djupare förståelse. Solens 

instrålning på jordytan sker inte jämnt fördelat. Det ger upphov till tryckgradienter som i sin 

tur skapar vind genom att det skapas luftströmmar från högt till lågt tryck. Även jordens 

rotation och atmosfäriska förhållanden påverkar vinden vid jordytan. Markytans råhet och 

topografi påverkar vindens egenskaper. Vindens hastighet är lägre vid till exempel kraftig 

vegetation och vid läsidan av berg. För att bestämma vindens egenskaper utförs mätningar 

med hjälp av olika anemometrar. Det finns en viss osäkerhet i det uppmätta vinddatat 

beroende på hur länge mätningarna utförts. För att minska denna osäkerhet utförs en 

normalårskorrigering av vinddata med hjälp av en uppmätt långtidsreferens. 

Vid projektering av vindkraft måste en rad moment i en process utföras. Dessa varierar 

beroende på hur stor vindkraftspark som planeras. Vid planering av en större vindkraftspark 

måste ansökan om bygglov och tillstånd lämnas till berörd kommun och länsstyrelse. Hänsyn 

måste tas till motstående intressenter. 

Programmen WindPRO och Wasp simulerar produktion i vindkraftsparker. I WindPRO kan 

kartor implementeras och sedan definieras information om områdets terräng och råhet. 

Vindens egenskaper simuleras med hjälp av Wasp. För att simulera vindens egenskaper 

använder Wasp ett flertal modeller. Dessa är stabilitetsmodellen, råhetsmodellen, 

hindermodellen och orografimodellen. I dessa modeller används matematiska samband som 

beskrivs i kapitlen om vindens uppkomst. Vindkraftverk placeras sedan ut och 

produktionsberäkningar utförs. 

3.1 Vindkraftverk 

Detta kapitel beskriver vindkraftverkets uppbyggnad och hur vindkraftverket omvandlar 

vindens rörelseenergi till elektricitet. 

3.1.1 Vindkraftverkets uppbyggnad 

Figur 5 visar ett vindkraftverks beståndsdelar. 
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Figur 5: Vindkraftverkets viktigaste beståndsdelar.(Working wind, 2013) 

Vindkraftverkets rotorblad sätts i rörelse av vinden. Generatorn arbetar kring ett specifikt 

varvtal och för att uppnå det varvtalet används en växellåda mellan rotorns axel och 

generatorn. Generatorn omvandlar axelarbete till elektrisk energi. Generatorn och växellådan 

finns i nacellen. Nacellen är monterat på ett torn. Det finns flera olika varianter av torn. Den 

vanligaste modellen är koniska rörtorn. Den genererade elektriciteten omvandlas i en 

transformator för att höja kvalitén och anpassa elektricitetens egenskaper till elnätet. 

3.1.2 Energiomvandling 

Vindens energi kan utnyttjas olika effektivt, det beror på hur mycket vind som bromsas av 

vindkraftverkets rotor. I de fall då vinden bromsas för mycket eller för lite så utnyttjas 

vindens energi dåligt. Det är bäst att ha en lagom bromsning när man eftersträvar att utvinna 

så mycket energi som möjligt. Om man skulle vilja utvinna all energi från vinden skulle 

vinden bromsas upp helt och hållet, vilket är omöjligt i praktiken. Luften kommer då istället 
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för att bli fångad på rotorn färdas fram till sidorna av den solida rotorn och på det sättet ta sig 

förbi. För att erhålla ett bra energiutbyte måste vinden kunna passera vindkraftverkets rotor 

och sedan ha någonstans att ta vägen. Vindkraftverkets rotor kallas därför för en 

friströmsturbin. 

Bruk av olika typer av vindkraftverk har skett under ett långt tidsspann. Den moderna teorin 

för de vindkraftverk som används idag togs fram av Albert Betz och Hans Glauert. Enligt 

deras teori är ett vindkraftverk mest effektivt då den ostörda vinden 𝑣 bromsas upp till 𝑣(1 −

𝑎) av rotorn och minskar ytterligare till 𝑣(1 − 2𝑎) efter rotorn. Interferensfaktorn beskrivs av 

storheten 𝑎. Då storheten 𝑎 = 0,5 är vindens hastighet bakom rotorn 0. Det är omöjligt och 

skulle resultera i ett kontinuerligt ökande tryck bakom rotorn. En konsekvens är att 0 < 𝑎 <

0,5. Dock visade Betz och Glauert att maximalt värde på 𝑎 = 1
3⁄  vilket ger att maximal 

verkningsgrad är 16
27⁄  eller 59,3%. (Wizelius, 2008, s. 87) 

3.1.3 Aerodynamisk lyftkraft 

Lyftkraften skapas när en luftström passerar bladets främre del och en del av luften passerar 

på ovansidan och en del på undersidan. Utformningen av bladets korda och vindens 

attackvinkel avgör då storleken på lyftkraften. I de fall då attackvinkeln är för stor uppstår 

turbulens då luftströmmen som passerar bladets ovansida inte följer bladets profil hela vägen. 

Lyftkraften minskar i dessa situationer. Figur 6 visar bladprofilen för ett vindkraftverk och de 

krafter som verkar på den. (Wizelius, 2008, ss. 90-92) 

 

Figur 6: Bladprofil för ett vindkraftverk och de krafter som verkar på det. Resulterande vind är vektoradditionen av 

vindens hastighet och bladets hastighet. (Gurit, 2009) 

På vindkraftverkets blad verkar två centrala krafter. Dessa är lyftkraften som verkar rakt upp 

mot vindkraftverkets blad och motståndskraften som verkar bakåt på bladet. Bladets profil, 

form och bredd tillsammans med vindens attacksvinkel och hastighet är avgörande för den 

lyftkraft som uppstår. Det är därför önskvärt att utnyttja lyftkraften så bra som möjligt för att 

erhålla bra rotation av vindkraftverkets rotor. 
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3.2 Vind 

Detta kapitel beskriver vindens uppkomst, terrängens inverkan på vindens egenskaper och 

olika mättekniker som används för att mäta vinden inom ett område. 

3.2.1 Vindens uppkomst 

Vinden uppkommer på grund av instrålning från solen. När solens strålar når marken så 

alstras energi och temperaturen i marken ökar. Detta sker inte jämnt fördelat över hela 

jordklotet eftersom jorden är rund och solinstrålningens vinkel mot jordytan varierar. Jorden 

roterar även runt sin egen axel vilket medför att solinstrålningen även kommer att variera 

under dygnet. Solens strålning varierar även mellan olika årstider, detta på grund av att 

jordens axel är sned i förhållande till jordens rotationsplan kring solen. Andra faktorer som 

påverkar jordytans förmåga att alstra energi är att dess termiska egenskaper varierar. Jordytan 

är till omkring 70 % procent täckt av vatten. Vattens termiska egenskaper skiljer sig från 

markens. Vattens specifika värmekapacitet är högre än markytans och därför ökar markytans 

temperatur mer; relativt vatten vid samma instrålning. Solens strålar når djupare ner i vatten. 

Vattens förmåga att lagra värme gör även att det kyls ned långsammare än vad marken gör. 

Vatten bidrar därför till en utjämnande effekt på temperaturen. De temperaturskillnader som 

uppstår till följd av solens varierade strålning på jordytan medför tryckskillnader. 

Det förekommer både lågtryck och högtryck. För att förklara uppkomsten av dessa kan 

följande scenario användas. Vid en sjö värms marken upp snabbare än vattnet. Detta medför 

att luften vid marken värms upp snabbare och börjar då öka i volym och stiga. Samtidigt som 

detta sker minskar lufttrycket vid marken. Vinden börjar då blåsa från sjön och in mot land för 

att jämna ut tryckskillnaden, den strävar efter jämnvikt. På hög höjd sker samma sak fast i 

motsatt riktning eftersom luften då har högre tryck ovanför marken och därför rör sig luften ut 

över sjön där det råder lägre tryck. Vind uppstår när luftmassor rör sig från områden med högt 

tryck till områden med lägre tryck. (Wizelius, 2008, ss. 49-56) 

3.2.2 Geostrofisk vind  

Information om den geostrofiska vinden är viktig för att på ett så korrekt sätt som möjligt 

kunna beskriva vindens logaritmiska profil. Med hjälp av den geostrofiska vinden kan 

friktionsvinden beräknas enligt ekvation (17). Friktionsvinden används för att beräkna 

vindprofilen som är till stor betydelse då den beskriver vindens karaktär nära markytan. 

Geostrofisk vind är den vind som inte är påverkad av jordytans friktion. Höjden som krävs för 

att friktion inte ska påverka vinden varierar och beror på markens kupering. Vanligtvis krävs 

en höjd på cirka 1000 meter för att undkomma markytans påverkan. Geostrofisk vind beskrivs 

av den geostrofiska balansen mellan tryckkraftsgradienten och corioliskraften. 

Tryckkraftsgradienten beskrivs av ekvation (1) och gör så att luft strömmar från ett område 

med högt tryck till ett område med lägre tryck. Corioliskraften beskrivs av ekvation (2) och är 

en fiktiv kraft som har införts i ett roterande koordinatsystem för att beskriva hur rörelser i 

systemet böjs. 
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𝐹𝑝 =
−1

𝜌
∙

𝜕𝑝

𝜕𝑛
 

(1)  

Där: 𝐹𝑝 =Tryckkraftsgradienten  

 𝜌 =Luftens densitet  

 𝜕𝑝

𝜕𝑛
=Tryckets derivata med hänsyn på isobarernas 

normalvektor 

 

 
𝐹𝑐 = 𝒇 ∙ 𝑢 

(2)  

Där: 𝐹𝑐 =Corioliskraften  

 𝑢 =Vindens hastighet  

 𝑓 = 2 ∙ 𝜔 ∙ sin 𝜃 = coriolisparametern  

 𝜃= Latituden och 𝜔 =Vinkelhastigheten för jodens rotation  

Dessa två krafter påverkar luftmassan och tvingar vinden att blåsa längs efter atmosfärens 

tryckisobarer. Figur 7 beskriver detta fenomen. 

 

Figur 7: Geostrofiska vinden ändrar riktning med hjälp av tryckgradientkraften och corioliskraften.  

I första punkten verkar tryckkraftgradienten direkt på vinden och accelererar den norrut mot 

regionen med lägre lufttryck. Direkt när vinden börjar röra sig börjar även corioliskraften att 

verka på den. Corioliskraften böjer vindens bana, desto starkare vinden blåser desto starkare 

blir även corioliskraften. Detta fortgår tills en punkt då vindens hastighet blir för stor, 

corioliskraften kan då enbart balansera tryckkraftsgradienten och på det sättet hålla vinden 
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från att accelerera ytterligare. I detta skede strömmar vinden med konstant hastighet i en rak 

bana parallellt längs med atmosfärens tryckisobarer.(Ahrens, 2007, s. 207) 

3.2.3 Atmosfärens stabilitet 

Kunskap om atmosfärens stabilitet är viktig för att skapa förståelse kring varför vinden rör sig 

på ett speciellt sätt när atmosfären är stabil och varför vinden beter sig annorlunda när 

atmosfären är instabil. Dagens vindsimuleringsprogram använder speciella 

beräkningsmodeller för att kunna beskriva hur atmosfärens stabilitet påverkar vinden. 

Atmosfärens stabilitet beskriver hur väl atmosfären undertrycker existerande turbulens och 

hur väl atmosfären kan stå emot vertikala rörelser. Atmosfärens stabilitet är avgörande för hur 

vindskjuvningen ser ut de första hundra meterna över jordytan. Den atmosfäriska stabiliteten 

styrs av den vertikala temperaturfördelningen. Om man kollar på tryckets förändring med 

höjden i en del av luftelementet och antar att det inte existerar någon fukt, då gäller följande 

samband (3).  

 
𝑑𝑝 = −𝜌 ∙ 𝑔 𝑑𝑧 

 
(3)  

Där: 𝑝 =Atmosfäriska trycket  

 𝜌 =Atmosfärens densitet  

 𝑔 =Lokal gravitationskonstant  

 𝑧 =Höjd ovanför markytan  

Uttrycket är negativt eftersom höjden 𝑧 mäts positivt uppåt.  

Termodynamikens första lag per massenhet för en ideal gas i ett slutet system ges av ekvation 

(4). 

 

𝑑𝑞 = 𝑑𝑢 + 𝑝𝑑𝑣 = 𝑑ℎ − 𝑣𝑑𝑝 = 𝑐𝑝𝑑𝑇 −
1

𝜌
𝑑𝑝 

 

(4)  

Där: 𝑇 =Temperatur   

 𝑞 =Den överförda värmen  

 𝑢 =Inre energi  

 ℎ =Entalpi  

 𝑣 =Specifik volym  
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 𝑐𝑝 =Specifik värmekapacitet  

För en adiabatisk process där 𝑑𝑞 = 0 blir ekvationen följande: 

 

𝑐𝑝𝑑𝑇 =
1

𝜌
𝑑𝑝 (5)  

Ekvation (3) sätts sedan in i ekvation (5), detta på grund av att luftelementet vid högre höjder 

uträttar ett arbete då den expanderar till följd av det låga tryck som råder på högre höjder. Det 

arbete som uträttas är då att omgivande luft trycks bort. Eftersom det är en adiabatisk process 

så kommer temperaturen att sjunka. Ekvation visar (6) detta. 

 

(
𝑑𝑇

𝑑𝑧
)

𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘
= 𝑔 ∙

1

𝑐𝑝
 (6)  

Förändringarna för 𝑔 och 𝑐𝑝 antas vara försumbara vid ökning av höjden. Detta gör så att den 

adiabatiska temperaturförändringen kan beräknas. Vid insättning av 𝑔 = 9,81 m/s2 och 

𝑐𝑝 =1,005 kJ/kg K erhålls ekvation (7).  

 
(

𝑑𝑇

𝑑𝑧
)

𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘
= −

0,0098 ℃

𝑚
 

 

(7)  

Där: 𝑚 = Antal meter höjden ändras med  

Enligt ekvationen avtar temperaturen i luftelementet med 1℃ för varje 100 meters stigning i 

höjdled. Detta torradiabatiska sätt skrivs som Γ𝑎 och definieras enligt ekvation (8).  

 

Γ𝑎 = − (
𝑑𝑇

𝑑𝑧
)

𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘
≈

1℃

100 𝑚
 

 

(8)  

Där: Γ𝑎 =Den torradiabatiska temperaturavtagningen  

Det torradiabatiska temperaturavtagandet och det sanna är inte alltid lika. Mätningar kan 

göras för att mäta den verkliga temperaturavtagningen i atmosfären. Mätningarna kan sedan 

jämföras med den beräknade torradiabatiska temperaturavtagningen och man kan då erhålla 

ett mått på atmosfärens stabilitet. För att förklara detta närmare används följande exempel. I 

det fallet att ett luftelement stiger i höjdled i atmosfären och det råder Γ < Γ𝑎 är då den 
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verkliga temperaturavtagningen långsammare än den torradiabatiska temperaturavtagningen. 

(Manwell, Mcgowan, & Rogers, 2009, ss. 37-38) 

3.2.4 Formler för vindens effekt och energi 

Vind är luft som rör på sig. Vinden har även en massa och därför innehåller vinden även 

rörelseenergi. Det är denna energi man med hjälp av vindkraftverk vill fånga upp och 

omvandla till mekaniskt arbete, värme eller elektrisk energi. Vindens effekt är proportionell 

mot vindens hastighet i kubik. Detta medför att en liten ändring i vindens hastighet medför en 

stor förändring för vindens styrka. Det är därför man vid projektering av vindkraft vill placera 

vindkraftverken i områden med hög medelvindhastighet. Ekvation (9) beskriver vindens 

effekt. 

 

𝑃𝑘𝑖𝑛 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣3 

 

(9)  

Där: 𝑃𝑘𝑖𝑛 =Vindens kinetiska effekt  

 𝜌 =Vindens densitet  

 𝐴 =Vind area  

 𝑣 =Vindens hastighet  

Vindens energiinnehåll på en viss plats och höjd betecknas med hjälp av måttet kWh per 

kvadratmeter och år. Det är alltså vinden som passerar igenom ett vertikalt tvärsnitt med arean 

en kvadratmeter, denna vinds energi under ett år. Man multiplicerar vindens effekt med antal 

timmar som ett år innehåller, cirka 8760 timmar. Eftersom vinden hela tiden varierar så 

brukar man räkna ut vindens medeleffekt och medelenergi inom ett intressant 

vindkraftområde. När vindens medeleffekt räknas ut måste även hänsyn tas till vindens 

frekvensfördelning. Denna beskriver vilka olika vindhastigheter som finns representerade och 

hur lång varaktighet dessa har. Till exempel hur många procent av året det blåser 6 m/s. 

(Wizelius, 2008, ss. 67-70) 

Vinden styrka varierar under året. Det blåser, till skillnad från vad många tror, mer under 

vinterhalvåret än vad det gör under sommarhalvåret. Detta beror på att luftens densitet är 

högre under vintermånaderna, som följd av den lägre temperaturen. Som ekvation (9) visar 

har luftens densitet inverkan på vindens effekt. 

3.2.5 Markråhetens inverkan 

Markytans karaktär har stor inverkan på vinden. Beroende på ytans utseende delas den in i 

olika råhetsklasser. Dessa råhetsklasser går från 0 till 4, där 0 motsvarar öppet hav och 4 

tätbebyggelse eller hög skog, detta beskrivs noggrannare i tabell 1. 
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Tabell 1: Råhetsklasser för olika sorters mark. 

Råhetsklass Karaktär Terräng Lägivare Gårdar Tätorter Skog 

0 Sjö, hav, 

flod 

Öppet 

vatten 

- - - - 

1 Öppna 

landskap 

Platt eller 

jämn 

kupering 

Mindre 

vegetation 

Få antal 

gårdar 

- - 

2 Landskap 

med 

blandat 

öppna ytor, 

vegetation 

och 

bebyggelse 

Relativt 

platt till 

starkt 

kuperat 

Skogsdungar Relativt få 

gårdar 

Mindre 

tätorter och 

byar 

- 

3 Samhällen 

med många 

lägivande 

hinder eller 

mycket 

skog 

Platt till 

starkt 

kuperat 

Många 

skogsdungar 

och gårdar 

Många 

gårdar 

Samhällen Låg skog 

4 Hög skog 

eller större 

stad 

Platt till 

starkt 

kuperat 

Hög skog Tätbebyggt Större 

städer 

Hög skog 

De olika råhetsklasserna beskriver hur friktionen mellan markytan och vinden ökar. När 

vinden blåser genom ett kuperat område bromsas den på grund av friktion, vindens normala 

logaritmiska vindprofil ändras då och förskjuts uppåt. Denna förskjutning som uppstår kallas 

nollplansförskjutning. Hur stor nollplansförskjutningen blir beror till stor del på vilken slags 

kupering området består av. I skogsbeklädda områden blir nollplansförskjutningen 80 % av 

trädens höjd. (Wizelius, 2008, ss. 57-61) 

3.2.6 Topografins inverkan 

Topografin, eller orografin i ett område påverkar vinden på olika sätt. Beroende på hur 

orografin ser ut så kan vinden öka i hastighet eller bromsas upp och bli turbulent. Vinden kan 

även avledas i olika riktningar kring höjderna. Vindkraftverk placeras ofta uppe kring bergens 

topp. De kommer då upp en bit ifrån markråhetens påverkan och vinden är generellt jämnare 

uppe kring toppen och har högre hastighet och därmed även energiinnehåll. En annan positiv 

effekt som kan uppstå av att placera vindkraftverket på bergets topp är att eventuell 

backeffekt kan utnyttjas. Backeffekt uppstår då vinden träffar på en höjd med mindre än 40 

graders lutning. Den motsatta effekten uppstår om höjdens lutning är större än 40 grader. Då 

riskerar vinden att bli turbulent och ojämn. På höjdens läsida minskar även vindhastigheten 

och den blir ofta turbulent. Ett annat fenomen som ibland uppstår i kuperade områden är 
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vindtunnlar. Det uppstår då höga vindhastigheter på låg höjd mellan två berg. (Wizelius, 

2008, ss. 62-65) 

3.2.7 Vakeffekt 

Vakeffekt beskriver vindens beteende som uppstår bakom ett objekt som är placerat i vindens 

väg. Vindens linjeformade strömning störs då av objektet och turbulens och förändrad 

vindstyrka uppstår. Vid planering av vindkraftverkens placering är det därför viktigt att ta 

hänsyn till vakeffekten ur både ekonomi- och hållbarhetsskäl. Det bakomliggande 

vindkraftverkets lastpåverkan ökas på grund av den turbulens som uppstår i vaken. Ett flertal 

faktorer spelar in för hur mycket vinden till ett närstående vindkraftverk påverkas. De 

inverkande faktorerna är avståndet mellan vindkraftverken samt vindens riktning. För ett 

vindkraftverk tar det tar ungefär 10 rotordiametrar för vinden att gå tillbaka till sin 

ursprungliga hastighet som den hade före rotorn. Desto större avstånd bakom det störande 

vindkraftverket desto bredare område blir också påverkat av verket. Området som påverkas 

blir ungefär 7,5 meter bredare per varje 100 meter. Ekvation (10) beskriver sambandet för hur 

vindhastigheten ändras beroende på avstånd till vindkraftverket som står framför. (Wizelius, 

2008, ss. 328-330) 

 

𝑣 = 𝑢 (1 −
2

3
(

𝑅

𝑅 + 𝛼 ∙ 𝑥
)

2

) 

 

(10)  

Där: 𝑣 =Vindens hastighet vid ett visst avstånd x bakom rotorn  

 𝑢 =Vindens hastighet framför rotorn  

 𝑅 =Rotorns radie  

 𝛼 =Vakkonstant, detta är ett mått på hur snabbt vakeffekten 

sprider sig. Vakkonstanten varierar beroende på landskap och 

är högre vid kuperar landskap 

 

3.2.8 Mätteknik 

Mätning av vind inom ett projekteringsområde är grundläggande för att sedan kunna fatta ett 

investeringsbeslut för en vindkraftspark. För att en energiberäkning ska kunna beräknas med 

större säkerhet krävs i regel en tidserie av vinddata för åtminstone ett år. I denna tidsserie 

ingår uppgifter om medelvindens hastighet, turbulens, vindriktning samt datum och tid då 

mätningen är gjord. Vindens energiinnehåll varierar med årstiderna och är större under 

vinterhalvåret, det är därför viktigt att ha data för årets alla månader. Det finns flera olika sätt 

att mäta vind på. Den vanligaste metoden är att använda en mätmast med olika typer av 

vindmätare vid olika höjder, detta för att kunna skapa en vindprofil samt att minimera risken 

för bortfall av data. Några av mätredskapen är beskrivna kort nedan. 
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Figur 8 visar en koppanemometer. 

 

Figur 8: En koppanemometer i området Hästkullen. (SCA, 2013) 

Skålkorsanemometer eller även kallat Koppanemometer består av tre till fyra koppar som 

sitter fast vid en horisontell arm som i sin tur är fäst i en roterande vertikal axel. Detta är det 

vanligaste mätredskapen som används i Sverige idag. Kopparna sätts i rotation med hjälp av 

vindens kraft. En ljusstråle skannar sedan av en optisk skiva i mätomvandlarens inre och 

återger därmed en frekvens som är linjär i förhållande till vindhastigheten. 

Figur 9 visar en propelleranemometer. 
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Figur 9: En propelleranemometer i området Hästkullen. (SCA, 2013) 

Propelleranemometern har en inbyggd fena som passivt ändrar riktningen på en propeller för 

att den ska regleras mot den inkommande vinden. Propellern mäter vindhastigheten. 

Figur 10 visar en ultraljudsanemometer. 

 

Figur 10: En ultraljudsanemometer i området Hästkullen. (SCA, 2013) 
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Ultraljudsanemometer mäter den horisontella vindhastigheten och vindriktningen, den har 

inga rörliga delar vilket underlättar under vinterhalvåret då risken för nedisning är stor. Denna 

mätare består av två eller tre ultraljud-sonotrod par som är placerade mittemot varandra. 

SODAR och LIDAR använder ljudvågor respektive laser för att mäta vindens hastighet. 

Vågorna skickas då ut och reflekteras mot vinden för att sedan återupptas i givare igen. Sedan 

kan vågens förändring som den återvändande reflektionen gjort mätas och med hjälp av denna 

information kan vindens hastighet beräknas. En fördel med denna teknik är att mätningen kan 

utföras vid flera olika höjder samtidigt och man mäter en volym inte enbart i en punkt som de 

vanligaste anemometrarna gör. En nackdel med denna teknik är att den ännu är dyr och 

relativt ny. Mätningar med SODAR är fortfarande relativt obeprövad och en del problem 

förekommer med kalibrering av mätutrustning samt vid stora mängder nederbörd. Vid 

användning av LIDAR förekommer också problem vid nederbörd. För att tekniken ska fungera 

måste en viss halt av aerosoler finnas i luften. Det är dessa partiklar laserstrålarna som sänds 

ut ska reflekteras mot.(Bergström H. , 2008) 

Även andra relevanta storheter mäts i samband med vindmätningar. Dessa är temperatur vid 

olika höjder, turbulensintensitet och lufttryck. Dessa värden är viktiga för att skapa en bild 

över hur vinden rör sig i området. Turbulensintensiteten ger även viktig information för att 

sedan kunna bedöma att hållfastheten är tillräcklig för vindkraftverk som är placerade i 

områden med hög turbulens och som kommer att utsättas för mycket slitage. 

3.2.9 Normalårskorrigering av mätdata 

Vinden inom ett projekteringsområde kan variera mycket från år till år. Vinden rör sig inte 

efter ett regelbundet mönster. Att bestämma den klimatologiska medelvinden utifrån 

vindmätningar som enbart gjorts under en begränsad tid är därför svårt. Det finns forskning 

som tyder på att 30 år är den tidsperiod som krävs för att få ett stabilt värde på olika 

klimatologiska parametrar som används vid beräkning av medelvind. Desto längre en 

vindmätning görs desto lägre avvikelse erhåller man statistiskt sett. I dagens vindkraftprojekt 

är det dock svårt att få tillgång till så långa mätserier som 30 år. För att lösa en del problem 

som korta perioders mätdata innebär kan en normalårskorrigering genomföras. Då korrigeras 

en kortare tidsserie med data med hjälp av en längre. För att genomföra en sådan krävs alltså 

en uppmätt tidsserie av vinddata inom projekteringsområdet. För att uppnå bäst resultat ska 

denna tidsserie innehålla ett års sammanhängande mätningar, detta för att kunna se hur en 

naturlig årscykel vindmätning ser ut i mätområdet. Studier har visat att osäkerheten i 

vinddatat minskar kraftigt vid ett års uppmätning. Det behövs även en längre tidsserie 

vinddata, gärna 25-30 år som den korta tidsserien kan korrigeras mot. 

Den långtidsmodell som ofta används som referensdata är framtagen av NCAR/NCEP 

(National Center for Atmospheric Research/National Center for Environmental Prediction). 

De har sammanställt meterologiska observationer från 1950-talet. Med hjälp av dessa 

väderobservationer har de tagit fram mätdata med sex timmars mellanrum. Mätningarna är 

tagna i ett rutnät med 200 km mellanrum mellan varje punkt. Rutnätet har 28 vertikala nivåer. 

Datat är även granskat för att finna felaktigheter som då rensats bort, detta för att öka kvalitén 

i datat. 
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Utifrån forskning har det visats att den återstående osäkerheten efter en normalårskorrigering 

är ganska stor. Det finns fortfarande 5 % chans att den framtagna medelvinden ligger mer än 

∓0,42 m/s ifrån den verkliga klimatologiska medelvinden i området. Denna osäkerhet gäller 

när man använt ett års mätningar. Vid användning av två års mätningar minskar risken något 

till en missvisning på ∓0,32 m/s. (Hans Bergström, 2009) 

I de vindsimuleringsprogram som används idag finns det ofta en modul inkluderad som kan 

genomföra en normalårskorrigering. Programmet använder en del olika metoder för att 

genomföra korrigeringen. De vanligaste metoderna är beskriva kort nedan. 

Vindindexmetoden ger ett relativt grovt resultat eftersom man i denna metod använder direkt 

uppmätta vindhastigheter som inte är korrigerade mot vindfördelning. För att denna metod ska 

fungera bra så måste det finnas en god överensstämmelse mellan den information som ligger 

till bas till vindindexberäkningarna och mätdata.  

För att matrismetoden ska fungera krävs det att vindklimatet för både långtidsreferens och 

uppmätt vinddata liknar varandra. Denna metod är en stabil metod och ger en liten osäkerhet 

de fall då data överensstämmer väl. I denna metod genomförs en sannolikhetsanalys av de 

ömsesidiga fördelningarna för att finna simultana förändringar i energi samt i vindhastighet. 

De förändringar som lokaliserats modelleras sedan som spridningar och får sina villkor från 

långtidsvindriktning- och vindhastighet. De indata som används rättas sedan efter ett första 

ordningens polynom. Sedan används en Monte Carlo-metod för att värdesätta noggrannheten i 

långtidsfördelningen. För att använda matrismetoden krävs tillgång till referensvinddata som 

är mätt med täta intervall. Denna metod är därför svår att tillämpa på NCAR/NCEP data som 

använder mätningar med sex timmar mellanrum.  

Vid en Linjär regressionsanalys arbetar programmet för att finna ett linjärt samband mellan 

uppmätt data och långtidreferensdata. Enligt EMD tenderar metoden att generera resultat med 

ungefär 5-10% noggrannhet. Det krävs även bra överrensstämmelse mellan de två 

datakällorna. 

Weibullskalemetoden använder långtidreferensdatats weibullfördelning och korrigerar denna 

med hjälp av det uppmätta datans weibullfördelning och sammanställer detta i en ny 

weibullfördelning för det normalårskorrigerade vinddatan. En fördel med denna metod är att 

den tar hänsyn till både vindriktning och vindhastighet. (Nielsen, 2012) 
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4 WindPRO och Wasp 

WindPRO är ett simuleringsprogram som kan användas som hjälpmedel genom hela 

projekteringsprocessen för en vindkraftspark. WindPRO är uppbyggt av ett flertal moduler 

som alla har olika funktion. Programmets grundmodul hanterar aktuella kartor, topografi och 

råhet i området samt de vindkraftverk som användaren önskar att simulera. Det finns särskilda 

moduler som simulerar vindkraftsparkens bullernivå, skuggnivå och visuella effekt.  

För simulering av vindens beteende i området kan WindPRO användas men det finns även 

speciellt framtagna program som simulerar vindens beteende på ett noggrannare sätt. Exempel 

på dessa program är Wasp och Windsim. Wasp som användes vid simuleringarna i detta 

arbete kommer att beskrivas mer i detalj nedan. 

WindPRO är framtaget av det danska bolaget EMD International A/S. Företaget arbetar med 

mjukvara och konsulttjänster. De arbetar främst med program riktade mot förnyelsebar energi 

och vindkraft. WindPRO utvecklades först 1997. Programmet har sedan dess vidareutvecklats 

via olika versioner. Den senaste versionen är WindPRO 2.8, programmet är idag det största 

simuleringsprogrammet inom projektering av vindkraft och används i hela världen. 

4.1 Indata 

För att bygga upp den vindkraftspark som ska simuleras krävs först bakgrundskartor över 

området. WindPRO använder både bakgrundskartor och koordinatsystem kombinerat så att 

bästa möjliga noggrannhet och resultat kan tas fram i samband med utplacering av önskade 

vindkraftverk, vindmätningsstationer, råhetsområden, topografi med mera. Det finns olika sätt 

att infoga dessa kartor. Det kan dels göras manuellt med en karta och dess tillhörande 

koordinatfil. Det finns även möjlighet att ladda ner kartor från internet. I de fall då 

koordinatfiler inte finns tillgängliga kan man i programmet punkta ut en triangel med tre 

punkter och dess kända koordinater på kartan. WindPRO gör då en anpassning för att 

grundkartan och de koordinater som finns i området ska stämma överrens. På de grundkartor 

som används i programmet bör information om områdets topografi och ytstruktur synas 

tydligt. Utifrån dessa grundkartor kan sedan önskad information som kommer att påverka 

vindkraftsparken fyllas i, till exempel uppmätt vinddata, information om hinder, höjd och 

råhet samt typ av vindkraftverk. 

4.2 Wasp 

Wasp (Wind Atlas Analysis and Application Program) är ett vindatlas program som används 

för att simulera vindens beteende. Programmet kan användas som ett komplement till 

WindPRO. Programmet går också att använda i egen regi för att bygga upp och simulera 

energin i en vindkraftspark. Det är forskare på DTU i Danmark som har tagit fram och 

utvecklat programmet. Forskarna gjorde det genom att mäta hur vinden beter sig vid olika 

terräng och hinder. De tog sedan fram beräkningsmodeller för att beskriva vindflödet i dessa 

situationer. Det är dessa beräkningsmodeller som Wasp är uppbyggd ifrån. 
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4.2.1 Vindresurskarta 

I en vindresurskarta är syftet att beräkna vindens energiinnehåll inom olika delar av 

kartområdet. Detta görs genom att information om områdets orografi, råhet och en längre 

tidsserie vindmätdata infogas i programmet. Programmet ger då en bild över hur vindklimatet 

ser ut i området. Information om hur vindhastigheten ser ut vid olika höjder och råhet visas. 

Ur simuleringen kan även information om hur vindens frekvensfördelning och riktning tas 

fram. När vindens beteende vid olika råhetsgrader och höjder är kartlagd i området kan 

energiberäkningar utföras. Detta kan göras för att räkna ut hur mycket energi ett specifikt 

vindkraftverk i ett visst område producerar. 

Om vindresurskartan ska beskriva medelvinden på en höjd där vinddata inte har mätts tidigare 

kan Wasp utföra en extrapolation av vindgradienten. Programmet extrapolerar då med hjälp 

av mätdata som är uppmätt på lägre nivåer och skapar en logaritmisk vindprofil på de högre 

höjderna. 

4.2.2 Weibullfördelning 

För att beskriva vindens frekvens fördelning använder Wasp den statistiska modellen 

Weibullfördelning. Ekvation (11) visar Weibullfördelningen över sannolikheten att en viss 

vindhastighet 𝑣 kommer att vara den förhärskande vindhastigheten på en viss plats. 

 

𝑓(𝑣) =
𝑘

𝑐
∙ (

𝑣

𝑐
)

𝑘−1

∙ 𝑒𝑥𝑝 [− (
𝑣

𝑐
)

𝑘

] 

 

(11)  

Där: 𝑓(𝑣) =Sannolikheten för en viss vindhastighet  

 𝑐 =Skalfaktor  

 𝑘 =Formfaktor  

Medelvinden i området beräknas enligt ekvation (12). 

 

�̅� = ∫ 𝑣 ∙ 𝑓(𝑣)𝑑𝑣

∞

0

 

 

(12)  

Där: �̅� =Vindens medelhastighet   

Weibullfördelningens medelvind blir då enligt ekvation (13). 
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�̅� = 𝑐 ∙ Γ (1 +
1

𝑘
) 

 

(13)  

Där: �̅� =Medelvinden för Weibullfördelningen  

 Γ =Gammafunktion, Γ(x) ≡ ∫ 𝑒−𝑡 ∙ 𝑡𝑥−1𝑑𝑡
∞

0
  

Den effektdensitet som erhålls i området beskrivs av ekvation (14). 

 

𝐸 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑐3 ∙ Γ (1 +

3

𝑘
) 

 

(14)  

Där: 𝐸 =Effektdensitet  

 𝜌 =Luftens densitet  

Vindhastigheten med störst tillgängliga effektdensitet kan då bestämmas enligt ekvation (15). 

 

𝑣𝑚 = 𝑐 (
𝑘 + 2

𝑘
)

1/𝑘

 

 

(15)  

Där: 𝑣𝑚 =Vindens hastighet vid störst effektdensitet   

I programmet är vindens riktning fördelad i tolv sektorer. En Weibullanpassning sker i 

vardera sektorn. Formfaktorn 𝑘 och skalfaktorn 𝑐 anpassas till dessa sektorer enligt två 

kriterier. För det första så måste vindens totala energi vara densamma för både uppmätt data 

som för det anpassade datan. För det andra så ska totalen av vindhastigheten som är större en 

det beräknade medelvärdet vara lika för både det uppmätta datan och 

Weibullanpassningen.(Manwell, Mcgowan, & Rogers, 2009, ss. 59-61) 

4.2.3 Beräkningsmodell 

De beräkningar som utförs av Wasp följer fyra metoder. Med hjälp av dessa kan Wasp 

korrigera uppmätt data utifrån rådande råhet, orografi, atmosfärens stabilitet, skuggning och 

hinder. Teorin bakom dessa fyra modeller kommer att beskrivas nedan. 
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4.2.4 Stabilitetsmodellen 

I Wasp:s stabilitetsmodell tas hänseende till atmosfärens stabilitet. Programmet gör detta 

genom att behandla de små avvikelserna som skett från det definierade grundtillståndet. En 

standardavvikelse och medelvärde för värmeflödet över fastland och hav definieras så att den 

atmosfäriska stabilitetens påverkan kan modeleras på ett enkelt sätt. Med hjälp av denna 

stabilitetsmodell så kan den vertikala vindprofilen förändras genom att förändra 

standardavvikelsen och de klimatologiska medelvärdena för den gällande vindhastigheten. 

Det finns en del fördelar med denna modell. Bland annat kan mätningar som gjorts ute till 

havs med hjälp av modellen relateras till de förhållanden som bör råda över land. Dessa 

justeringar möjliggörs med hjälp av ekvation (16).(Troen & Petersen, 1989) 

 

𝑤 =
𝑚𝑖𝑛(𝑥, 𝑐)

𝑐
 

 

(16)  

Där: 𝑤 =Den viktning som måste ske för att justeringen ska stämma   

 𝑐 =Bredden på kustzonen  

 𝑥 =Motvindsträckan till ett havsområde  

4.2.5 Råhetsmodellen 

Den logaritmiska vindprofilen beskrivs enligt ekvation (17). 

 

𝑢(𝑧) =
𝑢∗

𝐾
[𝑙𝑛 (

𝑧

𝑧0
) − Ψ (

𝑧

𝐿
)] 

 

(17)  

Där: 𝑢 =Vindens hastighet vid en viss höjd  

 𝑧 =Markytans råhetslängd  

 𝑧0 =Rotorns radie  

 𝐾 =Von Karmans konstant, 0,4  

 𝑢∗ =Vindens friktionshastighet 

Ψ (
𝑧

𝐿
) =Stabilitetsberoende empirisk funktion som är beroende 

av 𝑧 och Monin-Obukhov längden 𝐿 som är beskrivet av 

ekvation (18) 
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𝐿 =

𝑇0

𝐾 ∙ 𝑔
∙

𝑐𝑝 ∙ 𝑢∗
3

𝐻0
 

 

(18)  

Där: 𝐿 =Monin-Obukhov längd   

 𝑇0 =Markytans absoluta temperatur  

 𝐻0 =Markytans absoluta värmeflöde  

 𝑐𝑝 =Luftens specifika värmekapacitet  

 𝑔 =Gravitationsacceleration  

Vindens friktionshastighet 𝑢∗ kan kopplas samman med ytans skjuvspänning 𝜏 genom 

följande definition. 

 
|𝜏| = 𝜌 ∙ 𝑢∗

2 

 
(19)  

Med hjälp av tryckgradienten kan den geostrofiska vinden räknas ut. Detta visas i ekvation 

(20). 

 

𝐺 =
𝑢∗

𝐾
√[𝑙𝑛 (

𝑢∗

𝑓 ∙ 𝑧0
) − 𝐴(𝜇)]

2

+ 𝐵(𝜇)2 

 

(20)  

Där: 𝐺 =Geostrofiska vinden   

 𝐴 =Dimensionslös konstant som är beroende av 𝜇  

 𝐵 =Dimensionslös konstant som är beroende av 𝜇  

 𝜇 =Stabilitetsparameter definieras enligt ekvation (21)  

 

𝜇 =
𝐾 ∙ 𝑢∗

𝑓 ∙ 𝐿
 

 

(21)  
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När rotorns radie är given kan man från ekvation (20) bryta ut vindens friktionshastighet. När 

vindens friktionshastighet är känd kan den infogas i ekvation (17) för att sedan kunna beräkna 

vindens hastighet vid en viss höjd från nollplanet. 

I det fall då råheten är homogen en längre sträcka innan det utplacerade vindkraftverket kan 

ekvation (17) användas för att beskriva den logaritmiska vindprofilen. I de fall då råheten 

förändras långt framför vindkraftverket kommer markens friktion och tryckkraften att jämna 

ut vinden så att vindens profil inte påverkas. I de fall då markens råhet förändras nära 

vindkraftverket måste programmet ta hänsyn till detta och inte längre beskriva vindens profil 

med hjälp av ekvation (17). Vid byte av råhet kommer det i vindens profil att bildas ett 

gränsskikt närmast marken. Hur mycket vindprofilen ändras beror av råhetändringens längd 

och höjd. (Troen & Petersen, 1989) 

4.2.6 Orografimodellen 

De data som är uppmätt inom ett område kan också korrigeras enligt områdets topografi. 

Detta görs med hjälp av en orografimodell. Denna modell är grundad från en analys av flödet 

över kullar som utfördes av Jackson och Hunt år 1975. Modellen är framtagen för att bemöta 

kullar som är formerade som vågor. Modellen som Wasp använder har en horisontell skala 

som sträcker sig uppemot 10 km. Denna modell kan däremot inte på ett bra sätt behandla de 

fall då vindflödet separerar från markens yta. Detta sker främst i områden med brant kupering. 

I orografimodellen används polära koordinater, innebörden av detta är att upplösningen 

försämras desto längre ifrån den studerande punkten man befinner sig. Modellen är uppbyggd 

med hjälp av ett rutnät. Radien i detta rutnät ökar med en faktor 1,06 för vardera ny ruta i den 

radiala riktningen som totalt slutar upp på 100 rutor. Detta får till konsekvens att indatat för 

modellen inte alltid är tillfredsställande, de resultat som erhålls från modellen kommer sedan 

att appliceras på uppmätt vinddata för att korrigera vindens- riktning och hastighet. 

4.2.7 Hindermodellen 

Med hjälp av en tvådimensionell approximation tar Wasp hänsyn till eventuella hinder i 

projekteringsområdet. Störningar från andra höga hinder än vindkraftverk kommer även ändra 

vindens egenskaper. Eftersom komplexiteten i hindrets geometri kan variera förenklas 

simuleringen av vindens egenskaper i programmet. Mer avancerade flödesmodeller som löser 

och beskriver situationen med hjälp av Navier-Stokes ekvationer krävs annars. 

Hindermodellen fungerar däremot om hindret befinner sig relativt långt bort ifrån 

vindkraftverket. Den kraftigaste turbulensen som uppstår direkt efter hindret har då lagt sig 

och modellen kan hantera problemet. 

I enkla tvådimensionella fall då ett oändligt långt hinder som har en rektangulär form och är 

placerat vinkelrätt mot vinden har en ekvation tagits fram. Ekvation (22) har tagits fram med 

hjälp av vindtunneltester och används för att beskriva murar, väggar eller träds inverkan på 

vindens beteende. 
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Där: ∆𝑢

𝑢
=Den procentuella minskningen av vindhastigheten  

 𝑧 =Den studerade höjden  

 ℎ =Höjden på hindret  

 𝑝 =Hindrets porositet  

 𝑥 =Sträckan nedströms från hindret  

 𝜂 =Detta är ett uttryck beroende av flera storheter och beskrivs 

i ekvationen (23) 
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Dessa hinder anses ha ett begränsat turbulent flöde som bestäms av en rak linje som börjar vid 

hindrets topp och slutar två gånger höjden framför hindret och fem gånger höjden efter 

hindret. Modellen har inom detta område svårt att göra en korrekt bedömning av vindens 

beteende. 

Det finns även hinder som inte har en oändlig längd och som inte står vinkelrätt mot vinden. 

För dessa hinder kommer vindens beteende se annorlunda ut. Programmet tar hänsyn till detta 

genom att först dela upp den 360 gradiga omgivningen i 12 delar, vardera 30 grader. I vardera 

sektor används sedan åtta strålar som ska känna av vart hindret befinner sig, sträckan till 

hindret och hindrets höjd antecknas sedan av programmet. I vissa fall står ett flertal hinder 

efter varandra. Detta tar programmet hänsyn till genom att behandla varje hinder var för sig 

och det börjar med det hinder som är placerat längst bort. På detta vis behandlas även den 

påverkan som de hinder som står framför det sista hindret har. Eftersom hindrets påverkan 

avtar när avståndet från hindrets kant ökar så måste strålarnas värden efter beräkning justeras 

med varandra. På det viset uppnås en mer realistisk uppskattning av skuggningen i en viss 

sektor. 

Det finns olika riktlinjer för när råhetsmodellen och hindermodellen ska användas i Wasp. 

Hindermodellen används i de fall då hindret inte övergår 3 h på vindkraftverket och sträckan 

mellan vindkraftverket och hindret är mindre än 50 h, där h representerar höjden på det 

interna gränsskiktet. Hindret räknas då även bort från områdets råhet. Eftersom dagens 
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vindkraftverk har en hög totalhöjd innebär detta att närliggande hinder ofta är försumbara. 

(Troen & Petersen, 1989) 

4.2.8 Energiberäkningar 

När den bakgrundsinformation som kommer att påverka vindkraftsparken har definierats kan 

simuleringar av vindkraftverkens årliga produktion genomföras. De resultat som erhålls i 

denna modul beskriver både de enskilda verkens produktion samt parkens totala produktion. 

Det finns några moduler i WindPRO som kan utföra dessa beräkningar, men i denna rapport 

kommer fokus att ligga på modulerna Park och Optimera eftersom de användes i detta arbete. 

Dessa moduler beskrivs noggrannare i rapportens metod avsnitt. För att förklara hur 

WindPRO och Wasp arbetar ihop har följande schematiska schema skapats. Detta schema 

visas i figur 11. 

 

Figur 11: Schematiskt flöde över det grundläggande arbete som görs i WindPRO och Wasp. 

Den vita rutan visar de steg som måste göras i varje kategori. För att programmet skall 

fungera på ett korrekt sätt måste arbetsgången följa detta schema. I WindPRO infogas först de 

bakgrundskartor som ska användas i simuleringen. Sedan definieras områdets råhet, 

eventuella hinder och topografi. Vindkraftverk infogas sedan enligt önskad modell och antal. I 

WindPRO infogas sedan den uppmätta vinddatan, en normalårskorrigering utförs för att 

minska osäkerheten i datan. Beräkningsprogrammet Wasp simulerar sedan en vindresurskarta 

med hjälp av att använda stabilitetsmodellen, råhetsmodellen, orografimodellen och 

hindermodellen. Då vindresurskartan är beräknad kan vindstatistik skapas och 

produktionsberäkningar på vindkraftsparken kan utföras. 
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4.3 Felkällor 

Det förekommer en del felkällor och begränsningar vid både hantering av indata till 

simuleringsprogrammet och under själva simuleringen. Några av dessa felkällor beskrivs i 

styckena nedan. 

4.3.1 Vindmätning 

Vid mätning av vind förekommer problem med mätningens noggrannhet. Dessa fel beror på 

den använda utrustningens upplösning. Den minsta förändring som registrerats i en uppmätt 

storhet av utrustningen är definitionen för apparaturens upplösning. Definitionen av mätfelet 

är den skillnad som uppstår mellan väntevärdet och det uppmätta värdet. Stor mätnoggrannhet 

erhålls i de fall då utrustningen har hög upplösning och lågt mätfel. Allmänt så är det 

uppmätta mätfelet cirka 2 % för en kalibrerad och korrekt placerad anemometer av god 

kvalité.(Troen & Petersen, 1989) 

Det förekommer också systematiska fel vid mätning av vind då den slumpmässiga 

spridningen av en mätserie förskjuts från väntevärdet. Exempel på denna typ av fel är när 

mätredskapet inte är kalibrerat på rätt sätt, då mätredskapet är skuggat av ett annat mätverktyg 

och mätredskap som visar på för låg vindhastighet på grund av nederbörd eller nedisning. 

Dessa systematiska fel måste identifieras och tas om hand för att ett så sanningsenligt resultat 

som möjligt ska uppnås. 

4.3.2 Wasp 

Wasp använder den geostrofiska vinden som grund till sina beräkningar. Dock så gäller bara 

den geostrofiska vinden för raka isobarer och då markens råhet är försummad. 

Approximationen av den geostrofiska vinden är inte applicerbar för alla platser på jorden. 

Kring ekvatorn avviker den verkliga vinden från den geostrofiska approximationen. Det 

klimat som råder i norra Europa stämmer dock relativt bra med den geostrofiska 

approximationen. Metoden att använda den geostrofiska vinden som approximation fungerar 

ändå bra då felen blir relativt små. 

Områdets råhet utgör också en potentiell felkälla för programmets råhetsmodell. Detta beror 

på att det är svårt med blotta ögat att avgöra vart markens råhet förändras utifrån en karta. Det 

kan även vara svårt att bestämma råhetsförändringarna efter ett studiebesök på platsen. 

Markens råhet varierar också mellan de olika årstiderna, till exempel: när marken är 

snöbelagd är ytans friktion mildare mot vindprofilen. Råheten förändras under längre 

tidsperioder då träd och annan växtlighet blir större, eventuell avverkning påverkar också. 

Vid starkt kuperad terräng utgör orografimodellen den största felkällan. I det fall att berget har 

en lutning som är mindre än 30 % och med horisontella dimensioner runt 2 km ger modellen 

sannolikt en felvisning i storleksordningen 10 %. Om bergets lutning däremot överstiger 30 % 

kommer programmet ha svårt att simulera vindens beteende på baksidan av berget. Detta 

beror på att vinden får ett turbulent beteende om bergets lutning överstiger 30 %. Programmet 

tenderar därför att överskatta vindens energi i dessa områden, mer avancerade program 

rekommenderas därför att användas i dessa områden. (Troen & Petersen, 1989) 
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Att projektera en vindkraftspark i skogsterräng medförde större problem förr än vad det gör 

idag. Idag påverkar inte träden eller andra hinder vindkraftverken på samma sätt, eftersom 

totalhöjden på dagens verk uppnår cirka 200 meter. 
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5 Metod 

I detta avsnitt presenteras de metoder som använts för att simulera produktion och beräkna 

ekonomi för de olika parkutformningarna på Hästkullen.  

När resultatet erhållits från produktionsberäkningarna kunde de ekonomiska förutsättningarna 

undersökas för respektive parkutformning med hjälp av investeringskostnader, årliga 

kostnader och förväntat el- och certifikatpris. 

5.1 Projektering av vindkraft 

Vid projektering av vindkraft måste en rad moment i en process utföras. Dessa varierar 

beroende på hur stor vindkraftspark som planeras. Om den totala kapaciteten av den 

installerade vindkraftsparken understiger 25 MW räcker en anmälan till den berörda 

kommunen samt en ansökan om bygglov. I de fall då den installerade kapaciteten överstiger 

25 MW krävs tillstånd från länsstyrelsen och även bygglov. De moment som måste utföras för 

att söka tillstånd från länsstyrelsen visas i listan nedan. 

1. Lokalisering av projekteringsområde 

2. Samråd med länsstyrelse, tillsynsmyndighet, närboende, särskilt berörda myndigheter 

och övriga intressenter 

3. Resultat av samråd 

4. Länsstyrelsens prövning 

5. Miljökonsekvensbeskrivning 

6. Bygglov enlig plan- och bygglagen 

7. Tillståndsansökan till länsstyrelsen 

8. Eventuell komplettering 

9. Yttranden från berörda myndigheter och organisationer 

10. Sökande tillkännager miljökonsekvensbeskrivning till allmänheten 

11. Handläggare utses på länsstyrelsen 

12. Beslut från miljöprövningsdelegationen 

13. Överklagande 

14. Upphandling 

15. Byggstart 

Ett område lämpat för att etablera en vindkraftspark måste först lokaliseras. Det viktigaste är 

att området har hög vindenergi. Andra gynnsamma faktorer är närhet till stamnät, vägar och få 

motstående intressen. Då ett lämpligt område har lokaliserats måste samråd med länsstyrelse, 

tillsynsmyndighet, närboende och andra särskilt berörda hållas. Detta ska hållas i ett så tidigt 

skede som möjligt för att göra allmänheten medveten om sökandes planer. Efter det att 

samrådet är hållet ska sökande sammanfatta resultatet från eventuella kommentarer och 

frågor. Länsstyrelsen håller sedan en prövning där de ska ta ställning till projektets 

genomförbarhet, vilken information miljökonsekvensbeskrivningen bör innehålla samt vilka 

andra statliga myndigheter som kan vara intresserad av ett eventuellt samråd. Den sökande 

ska sedan samla material och göra en miljökonsekvensbeskrivning. Parallellt med detta 

ansöks det om bygglov enligt plan- och bygglagen. Komplett tillståndsansökan överlämnas 
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sedan till länsstyrelsen. En bedömning görs och eventuell komplettering begärs av sökande. 

Då tillståndsansökan är komplett lämnar länsstyrelsen över den till berörda myndigheter och 

organisationer för yttranden. Sökande tillkännager sedan miljökonsekvensbeskrivningen till 

allmänheten genom en annons i den lokala tidningen. Länsstyrelsen utser sedan en 

handläggare som ska handlägga ärendet. Denne tar fram ett förslag och överlämnar till 

miljöprövningsdelegationen som sedan fattar ett beslut. Beslutet kan sedan överklagas under 

en avsatt tid av berörda parter. Upphandling om vindkraftsparkens utformning äger sedan 

rum. Till sist påbörjar byggnationen av vindkraftsparken. (Energimyndigheten, Vindkraft - 

Tillståndsprocessen och kunskapsläget, 2007) 

5.2 Implementering i WindPRO och Wasp 

För att simulera vindens beteende i området och möjliggöra för framtida 

produktionsberäkningar har simuleringsprogrammet WindPRO använts i samband med Wasp. 

I följande avsnitt beskrivs de antaganden som gjorts och hur programmet byggts upp. 

5.2.1 Topografi 

Information om områdets topografi ges från bakgrundskartan. Där visas de kuperade ytorna i 

området och hur brant de stiger. I WindPRO är topografin inom ett område på 20 000 x 

25 000 meter markerad. Inom detta område är varje stigning med 10 meter markerad. Detta 

görs med hjälp av ett linjeobjekt där man följer topografins konturer och sedan fyller i hur 

högt denna linje befinner sig. Detta för att kunna simulera hur vinden beter sig kring 

topografin och de vindkraftverk som placeras i dessa områden.  

5.2.2 Råhet 

Markens råhet är markerad 30 km kring det aktuella projekteringsområdet. Detta beror på att 

markens råhet har stor inverkan på vindens beteende kring vindkraftverken. För att bedöma 

vilken råhet som råder kring vindkraftområdet har en terrängkarta samt Google Earth använts. 

Figur 12 visar den karta som använts för att markera områdets råhet.  
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Figur 12: Markens råhetsändringar i ett område som sträcker sig 30 km kring det projekterade området Hästkullen 

som är rödmarkerat. © Lantmäteriet MS2013/04096 

Den bakgrundsråhet som användes i detta område var råhetsklass 4. Detta på grund av att 

området till störst del består av tätvuxet skogslandskap. De övriga råhetsklasser som användes 

var, råhetsklass 0 för öppet vatten, 2,8 för mindre samhällen och gles skogsterräng, 3,0 för 

myrmark. Råhetsklass 4 markerar starkt kuperad terräng och 0 ingen kupering. Den yta som 

är markerad med svarta rutor representerar myrmark, de rödrandiga ytorna representerar 

mindre samhällen och gles skogsterräng och de blårandiga ytorna representerar öppet vatten. 

5.2.3 Lokalisering av vindmätning 

Tre master har använts för att mäta den aktuella vinden i projekteringsområdet. Dessa 

mätstationer är placerade med 5 km mellanrum. Figur 13 visar de tre master som är 

monterade i området. 
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Figur 13: De master som är uppsatta för att mäta vinden i området Hästkullen. © Lantmäteriet MS2013/04096 

Masten längst söderut, Orrmyran har varit på plats sedan november 2011 och har mätt vinden 

i totalt 16 månader. Den mellersta masten Hästkullen har varit på plats sedan mars 2012 och 

har totalt mätt vinden i 11,5 månader. Den sista masten som är placerad längst norrut, 

Pållesmyran installerades i mars 2012 och har totalt mätt vinden i cirka 12 månader. 

5.2.4 Mätapparatur 

Den mätapparatur som använts har varierat mellan de olika masterna. I detta avsnitt ges en 

kort beskrivning av den apparatur som användes på de olika masterna samt vilka mätsignaler 

som användes för att simulera vinden i WindPRO. 

I de mätmaster som är placerad längst söderut och längst norrut i området, Orrmyran och 

Pållesmyran har fem olika vindmätare installerats på olika höjd. Den översta mätaren är 

placerad på 120,4 meter och är en koppanemometer övriga vindmätare är av samma slag men 

på höjderna, 118,4, 95,4, 75,3 och 40,0 meter ovan markytan. Temperaturen i luften mäts på 

höjderna 118,4 och 150 meter och vindens riktning mäts på 118,4, 116,4, 75,3 och 73,3 

meters höjd. Samtliga mätsignaler har använts vid hanteringen av vinddata i WindPRO. Detta 

för att få en tydligare vindprofil samt att minimera risken att missa missvisande vinddata vid 

vindanalys. 

Den mellersta masten Hästkullen har samma grunduppbyggnad som masten Orrmyran men i 

denna mast finns även uppvärmda ultrasonic vindmätare installerad på två höjder, 116,4 och 
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73,1 meter. I tester har det bevisats att dessa ultraljudsmätare till högre grad är tillförlitligare 

än övriga mätare, detta eftersom de är kraftigt uppvärmda och då inte har lika mycket 

mätbortfall under dagar då nedisning drabbar mätstationerna (Håkansson, 2013).  

5.2.5 Analys av vinddata 

Det är av ytterst vikt att det uppmätta vinddatat i ett område analyseras och att perioder då 

mätaren har stått helt still eller påverkats av nedfrysning lokaliseras. Om det felaktiga 

mätdatat tas med blir slutligen även produktionsberäkningarna i området felaktiga. För att 

kunna bedöma vinddatat på korrekt sätt gjordes en intervju med Statkrafts meteorolog Måns 

Håkansson som även arbetar med produktionsberäkningar i Statkrafts vindkraftprojekt. 

Vid analys av vinddata kan man se tecken på att något är fel på mätaren med hjälp av att man 

jämför flera vindhastighetmätares signaler, men även att man kollar på den uppmätta signalen 

för vindriktning och temperatur. De fel som kan uppstå vid vindmätningen är dels att 

apparaturen slutat att fungera eller varit på service under en tid. I norra Sverige är det även 

vanligt att vindmätaren fryser och därför visar en lägre vindhastighet än den som egentligen 

råder i området. Det förstnämnda felet är relativt lätt att lokalisera, men i de fall då signalen 

för vindens hastighet visar tecken på nedfrysning är det inte lika lätt att lokalisera felen. Det är 

dock viktigt att jämföra signaler från flera mätställen på olika höjd. Normalt följer de varandra 

på ett liknande sätt. Men när en mätare drabbats av nedisning ger den ett helt annat mönster 

av vindhastighetsvärden än övriga mätare. Nedisning är inte vanligt när det är flera 

minusgrader ute, utan sker oftast när temperaturen är kring noll grader. Vid denna temperatur 

brukar även mätaren för vindens riktning drabbas av nedisning. Man kan då tydligt se att 

mätsignalen går från att ständigt varieras till att enbart visa ett rakt streck. Ett exempel på hur 

nedisning kan se ut visas i figur 14.  

 

Figur 14: Nedisning av vindmätarna visas inom intervallet med start vid den gröna vertikala linjen och stop vid den 

röda vertikala linjen. 
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Den del av grafen som visar tecken på nedisning är inom intervallet mellan den gröna och 

röda vertikala linjen. I den nedersta grafen som visar medelvindens beteende syns det tydligt 

att de olika mätsignalerna brutit det mönster som funnits tidigare i serien. Parallellt med detta 

så visar temperaturmätningen att det är just under noll grader celcius och även 

vindriktningsfanan har stått stilla och frusit under en kort period, vilket motsvaras av det raka 

strecket. Detta är tecken på nedisning. 

I WindPRO kan dessa områden markeras och sedan raderas från det infogade vinddatat. Detta 

har gjorts på samtliga områden där tecken på nedisning visats, se figur 15. 

 

Figur 15: Det mätdata som eliminerats ur analysen. 

Det grå området markerar det vinddata som har eliminerats ur analysen. 

5.2.6 Normalårskorrigering 

När allt vinddata har analyserats utfördes en normalårskorrigering av vinddatat. De vinddata 

som användes som långtidsreferens erhölls från Statkraft och har sitt ursprung från 

NCAR/NCEP. Normalårskorrigeringen genomfördes genom att beordra programmet att köra 

en linjär regression mellan långtidsreferensen och det uppmätta vinddatat. Figur 16 visar hur 

väl korrelationen mellan långtidsreferensen och uppmätt data i detta fall är.  
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Figur 16: Det uppmätta vinddatat och långtidsreferensen vid Pållesmyran. Mätningarna har skett på höjden 120,4 

meter. 

Det uppmätta vinddatat är från Pållesmyran och mätningarna är gjorda på 120,4 meters höjd. 

Dataserierna stämmer väl överrens. 

5.2.7 Vindresurskarta och vindros  

Med hjälp av det normalårskorrigerade vinddatat beräknades sedan en vindresurskarta med 

hjälp av information från områdets topografi och råhet. Med hjälp av denna karta kan vindens 

energiinnehåll erhållas vid olika punkter i området. Den vindenergi som råder vid en viss 

navhöjd erhålls också. I denna simulering användes Wasp för att beräkna vindresurskartan. En 

vindros erhölls också som visar den förhärskade vindriktningen i området. Denna visas i figur 

17. 
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Figur 17: Den vindros som råder i området Hästkullen. Den förhärskande vindriktningen i området kommer från 

nordväst. 

Vindrosen är uppdelad i 12 riktningssektorer och i varje sektor visas vindens 

frekvensfördelning. Dessa två verktyg är till stor hjälp när vindkraftverken sedan ska placeras 

ut. Den förhärskande vindriktningen kommer från nordväst i området. 

5.2.8 Vindkraftverk 

De vindkraftverk som använts i studien är Vestas V112 med en märkeffekt på 3,075 MW. 

Tornets höjd har varierat mellan 119, 139 och 159 meter. Tornet är av konisk rörform och 

bladets maximala bredd är 4 meter. Verkets nätanslutning är 50/60 Hz och arbetar med ett 

varvtal mellan 6,2 -17,7 rpm där nominellt varvtal är 12,8 rpm.(Vestas, 2013) 

Figur 18 visar vindkraftverkets effektkurva. 
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Figur 18: Effektkurva för det vindkraftverk som använts i simuleringarna. Vindkraftverket är tillverkat av Vestas 

och modellen heter V112, 3,075 MW. 

Vid en medelvindhastighet på cirka 6 m/s producerar vindkraftverket cirka 8000 MWh/år. När 

medelvindhastigheten har ökat till 9 m/s så ökar vidkraftverkets årsproduktion till 14000 

MWh/år. 

5.2.9 Ljud och skuggkänsliga områden 

Det finns samhällen kring det projekterade området. Hänsyn har tagits till dessa dels genom 

att vindkraftverken placeras på minst 1000 meters avstånd och dels genom att säkerställa att 

ljudnivån inte överstiger 40 dB(A). Byggnaderna i närheten får bara utsättas för maximalt 8 

skuggtimmar per år. En simulering över ljudets och skuggornas spridning har gjorts för att 

säkerställa att inget hus utsätts för högre värden än vad regelverket säger. 

5.2.10 VTG-område och optimering 

Ett VTG (vindkraftverk område) område skapas för att sedan kunna använda WindPRO:s 

modul Optimera. I VTG definieras först det område där vindkraftverken ska placeras och 

inom detta område avgränsas sedan de områden där vindkraftverk inte får placeras, detta kan 

vara områden innehållande olika naturvärden, eller områden för nära byggnader eller sjöar. 

När alla områden där verk inte kan placeras har lokaliserats väljs hur många verk programmet 

ska placera ut. Även en specifikation för hur långt det ska vara mellan vindkraftverken 

definieras. I detta fall placerades alla verk 700 meter ifrån varandra i linje med den 

förhärskande vindriktningen. I det fall då vindkraftverken placerades bredvid varandra, tvärs 

emot den förhärskande vindriktningen var avståndet 500 meter. 
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5.2.11 Energiberäkningar 

WindPRO har en del olika moduler som kan utföra energiberäkningar. Under detta arbete har 

modulen Optimera och Park använts för att genomföra beräkningarna. Med hjälp av modulen 

Optimera kan man iterativt utifrån det definierade VTG området och den beräknade 

vindresurskartan ta fram den optimala placeringen för vindkraftverken. Modulen användes 

som jämförelse till de vindkraftverk som sedan placerades ut manuellt. I modulen kan 

användaren välja om vindkraftverken ska placeras enligt ett regelbundet mönster eller om de 

ska placeras slumpmässigt. I detta fall, eftersom terrängen är starkt kuperad, placerades 

vindkraftverken slumpmässigt utan några mönster. I de simuleringar som utförts har alla 

vindkraftverk placerats ut i området på nytt. Det har inte funnits vindkraftverk i området sen 

tidigare. Programmet arbetar genom att testa olika punkter inom det definierade områdets 

gränser. När en punkt utan specificerade naturvärden och med så högt vindenergiinnehåll som 

möjligt har hittats placerar programmet ett vindkraftverk där. Programmet går sedan vidare till 

nästa vindkraftverk för att finna den under förutsättningarna optimala placeringen för detta 

verk. De verk som har placerats ut flyttar programmet även på igen eftersom vindens beteende 

ändras desto fler verk som programmet har placerat in i området. Vindkraftverken måste 

därför testas i olika punkter och i förhållande till varandra för att finna den slutligt optimala 

placeringen ur en energisynpunkt. Eftersom detta tillvägagångssätt är för resurskrävande för 

stora parker kan Optimera låsa en del vindkraftverk till parken innan hela parken är utformad. 

I förinställningarna till optimeringen kan användaren välja hur många vindkraftverk 

programmet ska placera ut innan den låser vindkraftverken. I detta fall placerades 20 

vindkraftverk ut innan deras position låstes. 

5.2.12 Placering av vindkraftverk 

När vindkraftverk ska placeras ut i ett område finns flera viktiga saker man ska tänka på och 

förhålla sig till. Det är dels de naturvärden, riksintressen och samhällen som finns i 

anknytning till området. Sedan ska det vara ett visst avstånd mellan vindkraftverken, så att 

inte de bakomliggande vindkraftverken påverkas av onödig turbulens. Vid placeringen av 

vindkraftverk har områdets kupering använts på olika sätt. I den första uppgiften togs hänsyn 

till den MSA-yta som är närliggande. Det är flygplatsen Midlanda och därför har den 

maximala totalhöjden satts till 609 meter över havet. Där användes även enbart vindkraftverk 

med totalhöjden 175 meter. Det var därför intressant att använda de högsta topparna men 

samtidigt inte placera verken så högt så att de översteg 609 meter över havet. De toppar som 

finns i området måste då utnyttjas på bästa sätt. I vissa fall är det inte bäst att placera ett verk 

på toppen av berget utan ibland är det bättre om två vindkraftverk kan placeras runt om 

bergstoppen.  

I den andra simuleringsuppgiften fick tornets totalhöjder varieras mellan 175, 195 och 215 

meter för att använda terrängens kupering på ett bättre sätt. Målet var fortfarande att 

totalhöjden 609 meter inte får överstigas, men i denna uppgift har fokus legat på att använda 

högre tornhöjder lägre ned på berget. I den sista simuleringsuppgiften höjdes samtliga 

tornhöjder till maximal höjd på 215 meter. Detta är ett scenario att Flygplatsen tillåter att 

MSA ytan höjs till 670 m över havet. 
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5.2.13 Likhetsgranskning med modulen Optimera 

Ett förslag till utformning av vindkraftverkens placering togs fram både manuellt och med 

hjälp av modulen Optimera. Parkutformningen framtagen av Optimera användes som grund. 

Varje vindkraftverk arbetades dock igenom manuellt för att finna en eventuell bättre 

placering. När ett vindkraftverks placering gav en energiproduktion över eller lika hög som 

Optimeras ändrades inte vindkraftverkens placering ytterligare. 

5.2.14 Produktionsberäkning med modulen Park. 

De produktionsberäkningar som har utförts har gjorts med hjälp av modulen Park 

energiberäkning. Park modulen tar även hänsyn till vakeffekten som tillkommer till följd av 

att vindkraftverk placeras för nära varandra. För att specificera vilken typ av terräng som 

vindkraftverken är placerad i väljer användaren en vakkonstant som modulen utgår ifrån. I 

detta fall har vakkonstanten satts till det högsta möjliga värdet 0,1 eftersom terrängen är starkt 

kuperad. I denna modul specificeras även vilka vindkraftverk energiberäkningen ska 

genomföras för och vilket platsdata som ska användas för att beskriva vindens energi i 

området. I detta fall skapades en station för platsdata vid vardera mätmast i området. Detta för 

att vinden ska beskrivas så noggrant som möjligt. En parkberäkning utfördes sedan för varje 

framtagen layout. 

5.3 Ekonomi 

För att utvärdera projektets lönsamhet utfördes ekonomiska beräkningar. Den metod som 

användes i detta projekt var nuvärdesmetoden som är beskriven nedan. 

Elprisets variation är tillsammans med vindenergin i området de viktigaste faktorerna som 

avgör vindkraftsparkens lönsamhet. Elprisets trend är att öka, men varierar kraftigt från år till 

år.  

5.3.1 Nuvärdesmetoden 

Med hjälp av nuvärdesmetoden har nuvärdet av projektets totala kassaflöde beräknats. För 

samtliga alternativa vindkraftlayouter beräknades nettonuvärdet. Detta beräknades enligt 

ekvation (24). 

 
𝑁𝑁𝑉 = 𝑁𝑉 − 𝐺 

 
(24)  

Där: 𝑁𝑁𝑉 =Nettonuvärde för investeringen  

 𝑁𝑉 =Nuvärde, se ekvation (25)  

 𝐺 =Grundinvesteringen  

Nuvärdet för investeringen beräknas enligt ekvation (25). 
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(25)  

Där: 𝑁𝑉 =Nuvärdet för investeringen  

 𝑛 =Investeringens ekonomiska livslängd  

 𝑖 =Vilket år beräkningen utförs för  

 𝐶 =Årligt kassaflöde  

 𝑝 =Kalkylränta  

 𝑎𝑖 =Årligt inbetalningsöverskott 

 

 

För att beräkna det årliga inbetalningsöverskottet användes ekvation (26). 

 
𝑎𝑖 = 𝐼𝑖 − 𝑈𝑖 

 
(26)  

Där: 𝐼𝑖 =Årliga inkomster  

 𝑈𝑖 =Årliga utgifter  

5.3.2 Elprisets variation 

Elpriset varierar varje år. Figur 19 visar hur det årliga medelelpriset varierar mellan januari 

1999 och december 2012.  
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Figur 19: Elprisets årsmedel i Sverige mellan januari 1999 och december 2012. (Nordpool, 2013) 

Elpriset fluktuerar kraftigt mellan åren. Elpriset låg under 300 kronor per MWh år 2005. År 

2006 steg elpriset till cirka 450 kronor per MWh. Under år 2007 sjönk elpriset igen till under 

300 kronor per MWh. År 2008 kostade en MWh cirka 500 kronor medan det år 2009 sjönk till 

omkring 400 kronor per MWh. Under år 2010 hade elpriset en pik på över 500 kronor per 

MWh. Elpriset har sjunkit de senaste två åren och låg under 2012 på cirka 300 kronor per 

MWh. Tendensen visar dock att elpriset stiger. Elpriset varierar med årstiderna. Detta beror 

på att mer el konsumeras under vinterhalvåret. Elpriset är konjunkturkänsligt. En orsak till att 

elpriset sjunkit från år 2008 är den rådande finanskrisen. Då förbrukar industrierna mindre el 

på grund av mindre efterfrågan av produkter. 

Figur 20 visar Skellefteå Krafts prognos över det årliga medelelprisets utveckling de 

kommande fyra åren. Prisuppgifterna är baserad på deras tecknade terminskontrakt.  
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Figur 20: Prognos över elprisets variation i Sverige mellan januari 2013 och december 2017. (Strömbergsson, 2013) 

Elpriset varierar mellan de olika åren. Under år 2013 kommer elpriset ligga under 300 kronor 

per MWh. Elpriset stiger under 2014 till över 300 kronor per MWh. Elpriset förutses sedan 

sjunka under år 2015 och 2016 och når sin dipp på cirka 285 kronor per MWh. Elpriset 

förutses sedan öka igen under år 2017 till cirka 295 kronor per MWh. Denna prognos visar att 

elpriset inte kommer att stiga så kraftigt de kommande åren. Enligt denna prognos fluktuerar 

inte elpriset lika kraftigt som det gjort historisk enligt figur 19. 

5.3.3 Ekonomiska förutsättningar 

För att utvärdera varje vindkraftverk bestämdes en internränta på 7 % och en avskrivningstid 

på 25 år. 

Utgångspunkten är att vindkraftverket har en tillgänglighet på 95 % av den möjliga 

produktion som park modulen beräknat. Detta på grund av att dessa produktionsberäkningar 

inte inkluderar att vindkraftverken är stillastående några dagar per år för drift och underhåll. 

Sammanlagt under ett år blir det 18 dagar som faller bort när man räknar på 95 % av 

produktionen.  

Elpriset har inte varit någon fix parameter utan den har räknats fram. Elpriset har varierats 

mellan 300-400 kr/MWh under analysen. Priset för elcertifikat har varit låst till 200 kr/MWh. 

Valutaomvandlingen mellan euro och krona har varit 8,4 kr/€ vilket har använts vid 

investering i vindkraftverk. 

Ett antagande gjordes även att varje installerat vindkraftverk kräver 800 meter dragen elkabel 

och väg. Nedan i investeringskostnader redovisas uppskattade priser för elkabel och väg.  

280

285

290

295

300

305

310

2013 2014 2015 2016 2017

El
p

ri
s 

[k
r/

M
W

h
]

År

Sverige



50 

 

5.3.4 Investeringskostnader 

De vindkraftverk som använts var alla tillverkade av Vestas och den modell som använts var 

V112, 3,075 MW. Nedan i tabell 2 visas de uppskattade priser som använts vid investeringen 

av vindkraftsparken. 

Tabell 2: Investeringskostnader samt rörliga och fasta kostnader vid en vindkraftsparkinvestering.  

Föremål Investerings 

utgifter 

Enhet 

[Mkr/ 

enhet] 

Rörliga och 

fasta 

kostnader  

Enhet 

[Mkr/ 

enhet] 

Kommentar 

Vindkraftverk 

119 meters torn 

 

27,3  vkv    

Vindkraftverk 

139 meters torn  

 

30,24  vkv    

Vindkraftverk 

159 meters torn 

 

34,65 vkv    

Väg 0,001  m   Rekonstruerad och 

nybyggd 

El 0,0002  m   Dragning av kabel 

Elanslutning 1,029–0,74  MW   Minskar linjärt 

från 1,029 Mkr/MW vid 

50 st vkv och 0,74 

Mkr/MW för 80 st vkv. 

När det är fler än 80 

vindkraftverk sker en 

extrapolation av den 

linjära ekvationen. 

Avveckling 0,3  vkv    

Fundament 2  vkv   Antaget lika många 

bergsförankrade som 

gravimetriska fundament 

Service byggnad 15      

Projektering 15     

Drift och 

underhåll 

  1,8  vkv  

Utvecklingsmed

el 

  0,2 %   0,2 % av bruttointäkt 

Arrende   4 %   4 % av bruttointäkt 
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Fastighetsskatt   0,05  vkv Minskar linjärt med tiden 

så efter 25 år är det 0 

kr/vkv 

5.3.5 Intern ränta 

För att bedöma lönsamheten i investeringen användes det interna räntekravet på 7 %. Det är 

den avkastningsräntan som vindkraftsparken måste ha för att ett positivt investeringsbeslut 

ska kunna fattas.  

Grundfallet för samtliga simuleringsscenarier innehåller 50 vindkraftverk. Fler vindkraftverk 

placerades sedan i parkutformningen. En energiberäkning utfördes sedan för att se vilken 

medelproduktion varje vindkraftverk producerar. De vindkraftverk som producerar sämre än 

grundfallet analyserades sedan djupare. Detta gjordes genom att de sämst producerande 

vindkraftverken lokaliserades och uteslöts ur vindkraftsparken. En ny medelproduktion 

beräknades då för hela vindkraftsparken och det elpris som krävdes för att internräntan ska 

uppnå krav på 7 %. Därefter placerades det bäst producerande vindkraftverket ut i parken 

igen. En ny energiberäkning utfördes för att finna medelproduktionen för den nya park 

formationen. Samma elpris användes som i fallet ovan, om internräntan då fortfarande 

uppfyllde 7 % är det insatta vindkraftverket värt att investera i, men om internräntan är under 

7 % bedöms vindkraftverket som olönsamt. 
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6 Resultat 

Här presenteras resultat från simuleringarna av vind, produktion och parkutformningar. Det 

redogörs för ekonomiska konsekvenserna av simuleringarna. Sedan visas resultaten av 

jämförelser mellan de olika scenarierna.  

6.1 Simulering av vind 

Resultatet från den genererade vindstatistiken är presenterad i tabell 3 nedan. Där visas hur 

medelvinden förändrats under de olika årstiderna. Eftersom en del vinddata fallit bort på 

grund av nedisning eller tekniska problem finns inte en komplett tabell att tillgå. 

Mätsignalerna är hämtade från tre olika master och mätningarna har skett vid höjden 120,4 

och 116,4 meter. Tabellen visar att vindhastigheten är större under vinterhalvåret. 

Tabell 3: Variation månadsvis över vindens medelhastighet [m/s] under det uppmätta året vid varje mätstation. Det 

finns tre mätmaster. Mätsignaler har hämtats från olika höjder.  

Vinddata medel Plats Pållesmyran Hästkullen Orrmyran 

 Höjd [m] 120,4  116,4  120,4  

Månad Uppmätt 

vindhastighet 

[m/s] 

   

Januari  10,35 9,14 9,95 

Februari  9,15 8,73 9,83 

Mars  10,06 9,52 10,18 

April  7,2 - 7,12 

Maj  7,26 11,28 7,18 

Juni  6,14 6,27 6,09 

Juli  5,96 5,97 5,79 

Augusti  5,49 5,66 5,46 

September  7,80 7,36 7,85 

Oktober  7,62 7,45 7,76 

November  9,18 8,78 9,22 

December  - 9,51 11,28 

Medelvinden är högst under vinterhalvåret från november till mars. Vindens medelhastighet 

ligger då mellan 8,5 till 11,5 m/s. Under sommarhalvåret från april till oktober är 

medelvindhastigheten något lägre. Den ligger då mellan 6 till 8,5 m/s. 

Tabell 4 visar hur medelvinden i området förändras efter det att en normalårskorrigering har 

utförts. Det är de normalårskorrigerade medelvärdena som sedan legat till grund för 

produktionsberäkningarna i området. Normalårskorrigering innebär att det uppmätta vinddatat 

jämförs och korrigeras med hjälp av en uppmätt långtidsreferens, se teoriavsnittet.  
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Tabell 4: Årsmedelvinden [m/s] för både uppmätt vinddata och efter det att vinddatat genomgått en 

normalårskorrigering. 

Årsmedelvind Plats Pållesmyran Hästkullen Orrmyran 

 Höjd [m/s] 120,4 116,4 120,4 

 Uppmätt 

vindhastighet 

[m/s] 

   

Uppmätt vinddata  7,5 7,7 8,0 

Normalårs-

korrigerade 

vinddata 

 

7,54 7,56 7,48 

Vägt medelvärde 

av sektorvisa 

korrelationer 

 

0,8421 0,8378 0,8306 

Årsmedelvinden efter normalårskorrigering uppnår 7,54 m/s för Pållesmyran, 7,56 m/s för 

Hästkullen och 7,48 m/s för Orrmyran. 

6.2 Simulering scenario 1 

I scenario 1 har samtliga vindkraftverk en navhöjd på 119 meter. Antalet beräknade 

vindkraftverk varierar mellan 50 och 70 stycken. Flera parkutformningar har gjorts och för 

var och en har medelproduktionen per vindkraftverk beräknats. Resultat från ett 

optimeringsverktyg för parkutformning presenteras.  

Lönsamhet har beräknats för de första 50 vindkraftverken samt för de tillkommande enskilda 

verken. För varje tillkommande verk har beräkning gjorts för att fastställa vid vilket elpris en 

internränta på 7 % uppnås.  

6.2.1 Produktion 

Produktionen simulerades för den optimala parkutformningen när samtliga vindkraftverk har 

en tornhöjd på 119 meter. Det vinddata som använts för simuleringen är normalårskorrigerat. 

Den beräknade produktionen för samtliga parklayouter har multiplicerats med 0,95 

tillgänglighet för att ta hänsyn till de dagar vindkraftverken står stilla på grund av till exempel 

planerat och oplanerat underhåll. Vid beräkningarna antas att vindkraftsparken har en 

förväntad livslängd på 25 år. 

Figur 21 visar hur årsmedelproduktionen varierar beroende på hur många vindkraftverk som 

finns i den planerade vindkraftsparken. 
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Figur 21: Årsmedelproduktion för olika antal vindkraftverk i parken.  

Det framgår tydligt att verkens årsmedelproduktion minskar ju fler verk som installeras i 

parken. Parkutformning är beräknad genom manuella placeringar av verken. 

Figur 22 visar hur årsmedelproduktionen varierar beroende på hur många vindkraftverk som 

finns i den planerade vindkraftsparken. 
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Figur 22: Årsmedelproduktion för olika antal vindkraftverk i parken.  Parken är framtagen med hjälp av modulen 

optimera. 

Det framgår tydligt att verkens medeleffektivitet minskar desto fler vindkraftverk som är 

verksamma i parken. Parkutformningen är framtagen med modulen optimera. Den skillnad 

som kan ses från figur 21 och figur 22 är att medelproduktionen vid 70 vindkraftverk är något 

lägre i optimeras parkutformnings förslag än det då vindkraftverken ändrats manuellt.  

Figur 23 visar produktionsfördelningen i procent om parken innehåller 50 vindkraftverk 

respektive 70 vindkraftverk. 
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Figur 23: Den procentuella fördelningen av vindkraftverkens producerade effekt. Samtliga vindkraftverk har 

tornhöjd 119 meter.  

En tydlig förskjutning syns i figuren eftersom medelproduktionen per vindkraftverk är lägre 

med 70 vindkraftverk. Den andel av vindkraftverken som hamnar utanför ramen till vad 50 

vindkraftverk producerar har i undersökningen märkts som de sämst producerade 

vindkraftverken och har därefter undersökts ytterligare. Totalt handlade det om nio 

vindkraftverk.  

Av Figur 24 framgår de när de nio sämst producerande vindkraftverkens genomsnittliga 

årsproduktion. 
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Figur 24: Genomsnittlig årsproduktionen för de nio sämst producerande vindkraftverken i parken.  

Den genomsnittliga årsproduktionen minskar från 10260 MWh/år till 10080 MWh/år för de 9 

sämst producerande vindkraftverken.  

6.2.2 Ekonomisk utvärdering 

Förändringen av internräntan i Figur 25 beräknades utan inflation och med ett fast elpris på 

300 kr/MWh. Beräkningarna inkluderar även inkomster från elcertifikat. 
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Figur 25: Förändring av internränta (vindkraftsparkens lönsamhetsnivå).  

Av figuren framgår att internräntan inte uppnår kravet på 7 % om elpriset är fast 300 kr/MWh. 

De nio sämst producerande vindkraftverken i alternativet med 70 vindkraftverk utvärderades 

ekonomisk för att se om de uppfyller den önskade internräntan på 7 %. 

Figur 26 visar vilket elpris exklusive elcertifikat som krävs för att vindkraftsparken ska 

generera en internränta på 7 % under 25 års livslängd. Beräkningarna inkluderar även 

inkomster från elcertifikat och tidigare redovisade kostnader. 
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Figur 26: Nödvändigt elpris för att internräntan ska uppnå 7 %.  

Det krävs ett högre elpris för varje ytterligare vindkraftverk, utöver de 50 första som placeras 

i parken om lönsamhetskravet 7 % ska uppnås. 

6.2.3 Förslag till parkutformning 

Figur 27 visar den föreslagna parkutformning framtaget efter ekonomisk analys. Parken består 

enbart av vindkraftverk med navhöjden 119 meter. 
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Figur 27: I scenario 1 utgörs den föreslagna park utformingen av 61 vindkraftverk markerat med de röda 

symbolerna. © Lantmäteriet MS2013/04096 

Vindkraftsparken innehåller totalt 61 vindkraftverk. Förslaget på parkutformningen är 

framtagen med hjälp av Figur 23 som visar den procentuella fördelningen av produktion vid 

en vindkraftspark med 50 respektive 70 vindkraftverk. I Figur 23 syns det att nio 

vindkraftverk av de 20 extra vindkraftverk som tillkommit i utformningen med 70 

vindkraftverk har lägre lägsta produktion än utformningen med 50 vindkraftverk. Dessa nio 

vindkraftverk har därför analyserats noggrannare för att se om vindkraftsparkutformningen 

inklusive dem uppfyller kravet på 7 % internränta. Eftersom de inte uppfyller kravet på 

internräntan har de inte tagits med i det slutgiltiga förslaget till vindkraftsparkutformning. 
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6.3 Simulering scenario 2 

I scenario 2 har vindkraftverken i parken blandad navhöjd på, 119, 139 respektive 159 meter. 

Antal vindkraftverk varierar mellan 50 och 100 stycken. Parkens grundutformning med 50 

vindkraftverk är tagen från simulering scenario 1. Inget optimeringsverktyg har använts utan 

resterande vindkraftverk har placerats ut manuellt.  

Ekonomisk analys har utförts. Tillkommande vindkraftverk utöver de första 50 har 

analyserats noggrannare för att uppnå ekonomiska krav. 

6.3.1 Produktion 

Produktionen simulerades för den optimala parkutformningen med vindkraftverk med 

blandade tornhöjder. De vinddata som använts för simuleringen är normalårskorrigerat. Den 

resulterande produktionen för samtliga utformningsförslag har även multiplicerats med 0,95 

för att avlägsna de dagar vindkraftverken står stilla på grund av till exempel underhåll. 

Vindkraftsparkens förväntade livslängd är 25 år. 

Figur 28 visar hur årsmedelproduktionen varierar beroende på hur många vindkraftverk som 

finns i den planerade vindkraftsparken.  

 

Figur 28: Årsmedelproduktion för olika antal vindkraftverk i parken. 

Det framgår tydligt att verkens medeleffektivitet minskar desto fler verk som är verksamma i 

parken. 

Figur 29 visar produktionsfördelningen i procent om parken innehåller 50 vindkraftverk 

respektive 70 vindkraftverk.  
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Figur 29: Procentuell fördelningen av vindkraftverkens producerade effekt. Vindkraftverken har blandad tornhöjd 

på 119, 139 och 159 meter.  

En tydlig förskjutning syns i figuren eftersom medelproduktionen i fallet med 70 

vindkraftverk inte är lika högt. Den andel av vindkraftverken som hamnar utanför 

fördelningen till vad 50 vindkraftverk producerar har i undersökningen märkts som de sämst 

producerade vindkraftverken och har därför undersökts ytterligare. Totalt handlar det om ett 

vindkraftverk. Detta vindkraftverk uppfyller kravet på internränta. Därför placerades 

ytterligare 20 vindkraftverk ut i parken. 

Figur 30 visar produktionsfördelningen i procent när parken innehåller 50 vindkraftverk där 

samtliga vindkraftverk har tornhöjden 119 meter respektive 50 vindkraftverk där 
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vindkraftverken har blandad tornhöjd, 119, 139 och 159 meter. 

 

Figur 30: Procentuell fördelning av vindkraftverkens producerade effekt mellan scenario 1 och scenario 2.  

En tydlig förskjutning där vindkraftverk med blandade tornhöjder producerar i genomsnitt 9,4 

% mer energi än de vindkraftverk som har tornhöjd på 119 meter. 

Figur 31 visar produktionsfördelningen i procent om parken innehåller 70 vindkraftverk där 

samtliga vindkraftverk har tornhöjden 119 meter respektive 70 vindkraftverk där 
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vindkraftverken har blandade tornhöjder på, 119, 139 och 159 meter.

 

Figur 31: Procentuell fördelning av vindkraftverkens producerade effekt mellan scenario 1 och scenario 2.  

En tydlig förskjutning syns i figuren eftersom medelproduktionen är högre när parken har 

blandade tornhöjder även i detta fall ökar elproduktionen med 11 % då tornen har varierande 

höjd. 

Figur 32 visar produktionsfördelningen i procent om parken innehåller 50 vindkraftverk 

respektive 90 vindkraftverk. 
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Figur 32: Procentuell fördelningen av vindkraftverkens producerade effekt. Vindkraftverken har blandade 

tornhöjder på 119, 139 och 159 meter.  

En tydlig förskjutning syns i figuren eftersom medelproduktionen i fallet med 90 

vindkraftverk inte är lika högt. Den andel av vindkraftverken som hamnar utanför ramen till 

vad 50 vindkraftverk producerar har i undersökningen märkts som de sämst producerade 

vindkraftverken och har därför undersökts ytterligare. Totalt handlar det om två vindkraftverk. 

Dessa vindkraftverk uppfyller kravet på internränta. Därför placerades ytterligare 10 

vindkraftverk ut i parken.  

Figur 33 visar produktionsfördelningen i procent om parken innehåller 50 vindkraftverk 

respektive 100 vindkraftverk.  

0

5

10

15

20

25

30
A

n
d

e
l v

in
d

kr
af

tv
e

rk
 [

%
]

Årsproduktion [MWh/år]

50 vkv

90 vkv



66 

 

 

Figur 33: Procentuell fördelningen av vindkraftverkens producerade effekt. Vindkraftverken har blandade 

tornhöjder på 119, 139 och 159 meter.  

En tydlig förskjutning syns i figuren eftersom medelproduktionen i fallet med 100 

vindkraftverk inte är lika högt. Den andel av vindkraftverken som hamnar utanför ramen till 

vad 50 vindkraftverk producerar har i undersökningen märkts som de sämst producerade 

vindkraftverken och har därför undersökts ytterligare. Totalt handlade det om sex 

vindkraftverk. Vindkraftverkens medelårsproduktion minskade med 5,2 % då antal 

vindkraftverk ökades till 100 st. 

De sex sämst producerande vindkraftverken årsproduktion framgår av Figur 34. 
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Figur 34: Årsproduktionen för de sex sämst producerande vindkraftverken.  

Den genomsnittliga årsproduktionen minskar från 10920 MWh/år till 10820 MWh/år för de 6 

sämst producerande vindkraftverken. 

6.3.2 Ekonomisk utvärdering 

De sex sämst producerande vindkraftverken i alternativet med 100 vindkraftverk utvärderades 

ekonomisk för att se om de uppfyller den önskade internräntan på 7 %. Figur 35 visar 

förändringen av elpris och beräknades utan inflation och med fast internränta på 7 %. 

Beräkningarna inkluderar även inkomster från elcertifikat. 
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Figur 35: Förändring av elpris för att internräntan ska uppnå 7 %. 

När det är 50 vindkraftverk i parken måste elpriset vara cirka 327 kr för att internräntan ska 

uppnå 7 %. När det är 100 vindkraftverk i parken måste elpriset vara cirka 347 kr för att 

internräntan ska uppnå 7 %. 

Tabell 5 visar en ekonomisk känslighetsanalys som utförts vid olika elpris. 

Tabell 5: Totala investeringskostnaden, nuvärdet för investeringen och internräntan för investeringen förändras vid 

olika antagna elpris. Investeringen gäller 50 vindkraftverk med tornhöjd 119 meter. 

Elpris  Investering Nuvärde Internränta 

[kr/MWh] [Mkr] [Mkr] [%] 

300 1701 -158 5,69 

400 1701 350 9,58 

600 1701 1367 15,77 

Tabellen visar hur investeringskostnaden för projektet förändras, samt hur nuvärdet och 

internräntan i projektet förändras. Elpriset är antaget till 300, 400 och 600 kr/MWh. 

Investeringen i tabell 5 gäller för 50 vindkraftverk med tornhöjden 119 meter.  

Tabell 6 visar en ekonomisk känslighetsanalys som utförts vid olika elpris. Tabellen visar då 

hur investeringskostnaden för projektet förändras, samt hur nuvärdet och internräntan i 

projektet förändras. Elpriset är antaget till 300, 400 och 600 kr/MWh. Investeringen i tabell 6 

gäller för 50 vindkraftverk med blandad tornhöjd 119, 139 och 159 meter. 
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Tabell 6:Totala investeringskostnaden, nuvärdet för investeringen och internräntan för investeringen förändras vid 

olika antagna elpris. Investeringen gäller 50 vindkraftverk med blandad tornhöjd 119, 139 och 159 meter. 

Elpris  Investering Nuvärde Internränta 

[kr/MWh] [Mkr] [Mkr] [%] 

300 1932 -150 5,92 

400 1932 406 9,62 

600 1932 1517 15,58 

Investeringskostnaden i tabell 6 är högre jämfört med investeringskostnaden i tabell 5. Detta 

beror på att de torn med högre tornhöjd som används i tabell 6 är dyrare. Internräntan är lägre 

för tabell 6 men nuvärdet är högre. Det finns tabeller framtagna för samtliga simulerings 

scenarier. Dessa återfinns i rapportens bilagor under rubriken ekonomisk analys.  

6.3.3 Förslag till parkutformning 

Figur 36 visar den föreslagna parkutformning framtaget efter ekonomisk analys. Parken 

innehåller vindkraftverk med varierande navhöjd på, 119, 139 respektive 159 meter. 
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Figur 36: I scenario 2 utgörs den föreslagna parkutformingen av 94 vindkraftverk som är markerad med de blå 

symbolerna. © Lantmäteriet MS2013/04096 

Totalt innehåller vindkraftsparken 94 vindkraftverk. Förslaget på parkutformningen är 

framtagen med hjälp av Figur 33 som visar den procentuella fördelningen av produktion vid 

en vindkraftspark med 50 respektive 100 vindkraftverk. I Figur 33 syns det att sex 

vindkraftverk av de 50 extra vindkraftverk som tillkommit i utformningen med 100 

vindkraftverk har lägre lägsta produktion än utformningen med 50 vindkraftverk. Dessa sex 

vindkraftverk har därför analyserats noggrannare för att se om vindkraftsparkutformningen 
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inklusive dem uppfyller kravet på 7 % internränta. Eftersom de inte uppfyller kravet på 

internräntan har de inte tagits med i det slutgiltiga förslaget till vindkraftsparkutformning. 

6.4 Simulering scenario 3 

I scenario 3 har samtliga vindkraftverk i parken en navhöjd på 159 meter. Antalet 

vindkraftverk varierar mellan 50 och 100 stycken. Flera parkutformningar har gjorts. För 

dessa har medelproduktionen per vindkraftverk beräknats. Den optimala parkutformningen 

med 94 vindkraftverk från simulering scenario 2 har använts till grund för en 

produktionsfördelning. I denna produktionsfördelning jämförs 94 vindkraftverk med navhöjd 

159 meter och 94 vindkraftverk med blandad tornhöjd. En ekonomisk analys har därefter 

utförts. 

6.4.1 Produktion 

Produktionen simulerades för den optimala parkutformningen med vindkraftverk med 

tornhöjd 159 meter. Det vinddata som använts för simuleringen är normalårskorrigerat. Den 

resulterande produktionen för samtliga utformningsförslag har även multiplicerats med 0,95 

för att avlägsna de dagar vindkraftverken står stilla på grund av till exempel service. 

Figur 37 visar hur årsmedelproduktionen varierar beroende på hur många vindkraftverk som 

finns i den planerade vindkraftsparken. 

 

Figur 37: Vindkraftsparkens årsmedelproduktion förändras beroende på antal vindkraftverk. Parkens 

medelproduktion minskar när fler vindkraftverk tillkommer.  

Det framgår tydligt att verkens medeleffektivitet minskar när fler vindkraftverk finns i parken. 
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Figur 38 visar produktionsfördelningen i procent om parken innehåller 94 vindkraftverk med 

blandade navhöjder respektive 94 vindkraftverk där alla vindkraftverk har en navhöjd på 159 

meter. 

 

 

Figur 38: Procentuell fördelningen av vindkraftverkens producerade effekt.  

Av grafen framgår att medelproduktionen är högre när alla vindkraftverk har en enhetlig 

navhöjd på 159 meter. 

6.4.2 Ekonomisk utvärdering 

Figur 39 visar förändringen av elpris och beräknades utan inflation och med fast internränta 

på 7 %. Beräkningarna inkluderar även inkomster från elcertifikat. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

A
n

d
e

l v
in

d
kr

af
tv

e
rk

 [
%

 ]

Årsproduktion [MWh/år]

Blandad tornhöjd

Tornhöjd 159 m



73 

 

 

Figur 39: Krav på nivå för elpris för att 7 % internränta ska uppnås. 

När det är 50 vindkraftverk i parken måste elpriset vara cirka 330 kr för att internräntan ska 

uppnå 7 %. När det är 100 vindkraftverk i parken måste elpriset vara cirka 349 kr för att 

internräntan ska uppnå 7 %. 

6.5 Jämförelse mellan scenarier 

Tabell 7 visar förändringen av medelproduktion mellan scenario 1-3.  

Tabell 7: Förändring av medelproduktion mellan scenario 1, 2 och 3. Tabellen visar även den procentuella 

förändringen av produktionen inom parantes. 

Förändring av 

medelproduktion 

Scenario 1  Scenario 2  Scenario 3 

Tornhöjd Samtliga 119 m  Blandad tornhöjd 119, 

139 och 159 m  

Samtliga 159 m 

Enhet [MWh/år] [MWh/år] [MWh/år] 

Antal vindkraftverk    

50 10420 (100,0 %)1 11400 (109,4 %)  

70 10080 (96,7 %) 11180 (107,3 %)  

94 - 10920 (100,0 %)2 11140 (102,3 %) 

1: Mot denna medelproduktion jämförs den procentuella förändringen av produktionen i scenario 1 och scenario 2. 

2: Mot denna medelproduktion jämförs den procentuella förändringen av produktionen vid 94 vindkraftverk i scenario 2 och scenario 3. 
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För att sinsemellan jämföra scenariernas medelproduktion, vid olika tornhöjd, används en 

procentsats där scenario 1 med 50 vindkraftverk definieras som 100 %. I scenario 1 minskar 

medelproduktionen till 96,7 % då 70 vindkraftverk placeras i parken. I scenario 2, då 

tornhöjden är blandad, ökar medelproduktionen till 109,4 % och 107,3 % för 50 respektive 70 

vindkraftverk i parken.  

För alternativ med 94 vindkraftverk används scenario 2 som 100 %. Medelproduktionen ökar 

till 102,3 % i scenario 3 då samtlliga vindkraftverk har tornhöjden 159 m. 

Tabell 8 visar förändringen av elpris mellan scenario 1-3.  

Tabell 8: Förändring av elpris mellan scenario 1, 2 och 3. Tabellen visar även den procentuella förändringen av elpris 

vid ställt avkastningskrav inom parantes. 

Förändring Elpris Scenario 1  Scenario 2  Scenario 3 

Tornhöjd Samtliga 119 m  Blandad tornhöjd 119, 

139 och 159 m  

Samtliga 159 m 

Enhet [kr/MWh] [kr/MWh] [kr/MWh] 

Antal vindkraftverk    

50 332 (100,0 %)1 327 (98,5 %)  

70 340 (102,4%) 347 (104,5 %)  

94 - 346 (100,0 %) 348 (100,6 %)2 

1: Mot detta elpris jämförs den procentuella förändringen av elpris vid ställt avkastningskrav för scenario 1 och scenario 2. 

2: Mot detta elpris jämförs den procentuella förändringen av elpris vid ställt avkastningskrav för scenario 1 och scenario 2.  

På liknande sätt som i tabell 7 jämfördes elpriset för de olika scenarierna. Scenario 1 med 50 

vindkraftverk definieras som 100 %. I scenario 1 ökar elpriset till 102,4 % då 70 

vindkraftverk placeras i parken. I scenario 2, då tornhöjden är blandad, minskade elpriset till 

98,5 % för 50 vindkraftverk medan det ökade till 104,5 % då 70 vindkraftverk placerades i 

parken.  

För alternativ med 94 vindkraftverk används scenario 2 som 100 %. Elpriset ökar till 100,6 % 

i scenario 3 då samtlliga vindkraftverk har tornhöjden 159 m. 
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7 Diskussion 

Simulering av vindens energiinnehåll inom området har visat att Hästkullen är ett lämpligt 

område att etablera en vindkraftspark på. Flera aspekter har tagits i beaktning, däribland 

tornhöjd, elpris, elproduktion och lönsamhet. 

Vid bedömning av resultatet måste hänsyn även tas till en del felkällor, bland annat vinddatat 

till produktionsberäkningarna. 

7.1 Tornhöjd 

Tabell 7 visar förändringen av årsmedelproduktion mellan scenario 1, 2 och 3. Vid simulering 

av scenario 1 hade samtliga vindkraftverk tornhöjden 119 meter. I simulering scenario 2 

nyttjades områdets kupering på ett bättre sätt genom att tre olika tornhöjder användes på 

vindkraftverken. Detta gjorde det möjligt att placera vindkraftverk längre ned i bergets 

sluttning än tidigare. Vindkraftverken har i detta scenario blandade tornhöjder, 119, 139 

respektive 159 meter. I scenario 3 jämfördes medelproduktionen för den föreslagna 

parkutformningen från scenario 2, med 94 vindkraftverk med blandad tornhöjd, med en 

likadan parkutformning men där samtliga vindkraftverk hade tornhöjden 159 meter. Från 

Tabell 5 kan utläsas att vindkraftverkens medelproduktion ökar när vindkraftverken har en 

högre tornhöjd. Detta stämmer även väl överens med teorin som säger att vindens energi ökar 

högre upp i luften där vinden inte påverkas i samma omfattning av områdets råhet, topografi 

och hinder. 

7.2 Elpris 

Tabell 8 visar vilket elpris som krävs i scenario 1, 2 respektive 3 för att avkastningskravet ska 

nås. I scenario 1 krävs det att elpriset ökar med åtta kronor för att ytterligare 20 vindkraftverk 

ska kunna investeras i. I scenario 2 krävs det att elpriset ökar med 19 kronor för att ytterligare 

44 vindkraftverk ska kunna investeras i. Mellan scenario 2 och 3 krävs det att elpriset ökar 

med 2 kronor för att samtliga 94 vindkraftverk med tornhöjd 159 meter ska kunna investeras 

i. 

7.3 Elproduktion 

Tabell 7 och Tabell 8 visar även den procentuella förändringen av produktion och den 

procentuella förändringen av krav på elpris för att kunna infria ställt avkastningskrav mellan 

scenario 1 och 2 samt mellan scenario 2 och 3. I scenario 1 har parkutformningen med 50 

vindkraftverk märkts som grundscenario (100 %) som de andra parkutformningarna i scenario 

1 och 2 jämförs med. I scenario 2 har även parkutformningen med 94 vindkraftverk märkts 

som ett grundscenario (100 %) som den andra parkutformningen i scenario 3 jämförs med. 

Anledningen till att det finns två grundscenarier är att det inte finns någon parkutformning 

med 94 vindkraftverk i simulering scenario 1.  

Vi kan av informationen konstatera att man i en vindkraftspark med 50 vindkraftverk 

(scenario 1) kan öka produktion med 9,4 % om man väljer att bygga med varierande 

tornhöjder (scenario 2) jämfört med fast höjd om 119 m. Den ökade produktion väger mer än 
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väl upp de ökade investeringskostnaderna. Vi kan konstatera att avkastningskravet nås redan 

vid 327 kr/MWh, 1,5 % lägre pris än för grundscenariot. 

När vindkraftsparken utökas till 70 vindkraftverk med varierande höjd (scenario 2) ökar 

medelproduktionen med 7,3 % (jämfört grundalternativet i scenario 1 med 50 vindkraftverk). 

Samtliga vindkraftverk som tillkommit efter de 50 första har en högre tornhöjd än 119 meter 

och är därför dyrare att bygga. De ökade investeringskostnaderna leder till att det krävs 4,5 % 

högre elpris för att den utökade vindkraftsparken (till 70 verk) ska kunna generera en 

lönsamhet i nivå med avkastningskravet. Det leder till att produktionen för de 20 

tillkommande vindkraftverken inte är tillräckligt hög för att göra investeringen lönsam. 

I scenario 3 har vindkraftsparken 94 vindkraftverk med tornhöjden 159 meter. Vi kan här 

konstatera att vi kan öka medelproduktionen per vindkraftverk med 2,3 % om vi bygger alla 

vindkraftverk med tornhöjd 159 meter (scenario 2 jämfört scenario 3). I scenario 3 ökar dock 

investeringskostnaderna kraftigt eftersom samtliga vindkraftverk har tornhöjd än 159 meter 

istället för varierad tornhöjd som i scenario 2 (grundscenariot). Den högre produktionen vägs 

inte upp av högre investeringskostnader. Det kan vi se eftersom scenario 3 kräver ett 0,6 % 

högre elpris för att nå ställda avkastningskrav. Det innebär att vid en jämförelse mellan 

scenario 2 och 3 är scenario 2 att föredra. De kostnader som använts på vindkraftverken med 

tornhöjd 159 meter är antagna.  

7.4 Lönsamhet 

Resultatet visar att elpriset har kraftig inverkan på vindkraftsparkens lönsamhet och 

utformning. Elpriset behöver enbart öka några kronor för att det ska vara lönsamt att investera 

i ytterligare vindkraftverk. Historiskt sett har elpriset stigit men elpriset har varierat mycket år 

från år. Prognoser visar att elpriset inte kommer stiga nämnvärt fram till år 2017.Även priset 

på tornet till vindkraftverken med högre tornhöjder har inverkan på resultatet. Priset på det 

högsta tornet på 159 meter har antagits och kan därför vara annorlunda i verkligheten vilket 

kommer att påverka resultatet.  

Vid det elpris som använts i dessa ekonomiska beräkningar framgår det att det är mest 

lönsamt att investera i 50 vindkraftsverk med varierad tornhöjd. Den utformningen ger bäst 

ekonomisk lönsamhet. Vindkraftsparkutformningen med 94 vindkraftverk med varierad 

tornhöjd är också ett bra alternativ då årsmedelproduktionen ökar men den utformningen 

innebär en liten högre risk då elpriset måste vara något högre. Det framgår också av resultatet 

att skillnaden i lönsamhet mellan en vindkraftsparkutformning med 94 vindkraftverk med 

blandad tornhöjd och 94 vindkraftverk där samtliga torn har tornhöjden 159 meter är mycket 

liten. Det är därför, vid bedömd nivå på elpriset inte värt att lägga ned tid och pengar på att 

försöka få Luftfartverket att utöka flygplatsen Midlandas MSA och TMA-yta till 670 meter 

över havet och genom det möjliggöra en vindkraftsparkutformning där samtliga vindkraftverk 

har tornhöjd 159 meter. 

För att slutligen ta fram en optimal parkutformning krävs det att man som fortsättning på detta 

arbete gör en känslighetsanalys över elprisets variation. Vid ett högre elpris kommer det att 

vara lönsamt att bygga högre vindkraftverk eftersom dom producerare mer. 



77 

 

7.5 Felkällor 

Det råder vissa osäkerheter vid användning av programvaran WindPRO och Wasp. Detta 

beror på att programmet i första hand är utvecklat för att simulera det platta 

jordbrukslandskap som råder i Danmark. Aktuellt område är starkt kuperat med tät skog. 

Vindens beteende kring träd och bergtoppar kan därför bli missvisande. 

Pålitligheten i de produktionsberäkningar som ligger till grund för slutresultatet är starkt 

beroende av ett flertal faktorer till exempel råhet, vinddatats uppmätningstid och analys av 

vinddata. 

7.5.1 Råhet 

Råheten har i detta fall matats in manuellt med hjälp av en bakgrundskarta. Eftersom inget 

hjälpmedel använts och den karta som använts inte var så detaljerad är det möjligt att misstag 

begåtts eller att områden har missats. Råheten har stor inverkan på vindens beteende eftersom 

den ligger till grund för programmets slutgiltiga simulering av vinden i området. Två 

föränderliga aspekter av råhet exkluderas i simuleringarna. Råheten förändras med tiden. Till 

exempel i ett område med tät skogsterräng kan en framtida avverkning förändra områdets 

råhet. Råheten förändras även under de olika årstiderna. På vintern då snö täcker marken blir 

råheten lägre eftersom vinden kan färdas över en slätare yta. 

7.5.2 Vinddata 

Vinddatat som använts i arbetet är uppmätt på tre platser med fem kilometers mellanrum i 

området. Platserna heter Hästkullen, Pållesmyran och Orrmyran. Samtliga mätmaster har 

samlat data i cirka ett år. Detta är relativt kort tid för att kunna göra en korrekt bedömning på 

vindens beteende i området. Osäkerheten i vinddatat minskar om mätningarna utförs under en 

längre tidsperiod. Helst ska vinddata som representerar ett helt år finnas tillgängligt. I de 

mätningar som har använts saknas vinddata för vissa månader helt och hållet på grund av 

problem såsom nedisning eller fel på mätapparatur. För en av mätmasterna finns därför inte 

mätdata tillgängligt som representerar ett helt år. Osäkerheten vid en normalårskorrigering av 

vinddata minskar till 5 % möjlighet att en missvisning på ∓0,42 m/s om tillgång till ett helt 

års vinddata finns tillgängligt. I de fall då två års mätdata finns tillgängligt minskar 

osäkerheten till 5 % möjlighet att en missvisning på ∓0,32 m/s. Det är således viktigast att 

första årets mätdata är fulltaligt eftersom det annars faller bort information som inte kan 

erhållas på annat sätt än genom antaganden. Vid en mätperiod på två år kan i regel detta 

bortfall beräknas genom det data man erhåller vid samma tidsperiod året efter. Det är främst 

delar av vinterhalvårets månader som helt eller delvis saknar mätsignaler. Det är ett problem 

eftersom det är under denna period som vindens energi och elbehovet är som störst och därför 

mest intressant att känna till. För att undvika detta problem kan uppvärmda mätinstrument 

användas.  

7.5.3 Normalårskorrigering 

Vid normalårskorrigeringen av det uppmätta vinddatat framgick det i Tabell 4 att det 

uppmätta vinddatat vid Pållesmyran korreleras från 7,5 m/s till 7,54 m/s, det uppmätta 
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vinddatat vid Hästkullen korreleras från 7,7 m/s till 7,56 m/s och det uppmätta vinddatat vid 

Orrmyran korreleras från 8 m/s till 7,48 m/s. Anledningen till att korrelationen inte sker linjärt 

för samtliga mätmaster är att det vägda medelvärdet för korrelationen varierar för de olika 

mätmasterna. Anledningen till detta kan vara att det råder större osäkerhet vid vissa 

mätmaster och till exempel bortfall av mätdata. Mätmasterna lokaliserad på Pållesmyran och 

Hästkullen saknar en komplett månad mätdata vardera. Det har även skett mindre databortfall 

från samtliga mätmaster under mätningens varaktighet.  

7.5.4 Felmätning 

Det är viktigt att analysera det uppmätta vinddatat för att lokalisera eventuella missvisningar 

då mätaren av olika anledningar kan ha mätt fel. Om dessa signaler inte lokaliseras kommer 

det att leda till att den slutgiltiga medelvinden som används vid simulering av produktion 

visar fel. Det leder till att fel produktion kommer att beräknas. En noggrann analys bör därför 

utföras av vinddatat för att så trovärdiga produktionsberäkningar som möjligt ska kunna 

utföras. I detta fall har en relativt grov analys av vinddatat utförts. Samtliga mätsignaler från 

masterna Pållesmyran och Orrmyran användes. Den översta mätsignalen på 120,4 meter 

användes som referens. De perioder då denna signal visade noll på grund av diverse fel togs 

bort ur mätserien. Perioder då tecken på nedisning visats togs även bort helt ur mätserien. 

Ingen hänsyn har tagits vid tillfällen då mätapparatur på ungefär samma höjd skuggat 

varandra på grund av vindriktningen. För mätmasten lokaliserad på Hästkullen användes bara 

två mätsignaler. Detta beror på att dessa två mätare är uppvärmda och drabbades därför inte 

av nedisning på samma sätt som övrig mätapparatur. För mätdatat från Hästkullen behövdes 

därför enbart perioder då mätsignalen slutat fungera avlägsnas. Eftersom analysen på 

vinddatat varit grov finns risk att fel begåtts som ger missvisning av slutgiltig medelvind.  

7.5.5 Placering av vindkraftverk 

Vid utplacering av vindkraftverken för optimal produktion i vindkraftsparken har ingen väl 

definierad systematisk metod använts. När vindkraftverkens utformning tar plats i ett projekt 

är det endera med hjälp av kraftiga integreringsprogram eller personlig erfarenhet. I detta fall 

har WindPRO:s modul Optimera använts till grund. Varje vindkraftverk som placerats ut av 

Optimera analyserades sedan manuellt och förflyttades efter behov till mer lämpade platser. 

Detta tillvägagångssätt kan vara bristfälligt och ge upphov till felplacering av 

vindkraftverk.För att motverka felplacering har största möjliga noggrannhet använts. Den 

slutgiltiga placeringen av vindkraftverk sker dock efter ytterligare noggrann undersökning av 

vindkraftsområdet av vindkraftverkens tillverkare. Förutom optimal placering för produktion 

måste marken där varje vindkraftverk placeras vara stabil nog att bära ett vindkraftverk och 

dess fundament. 

7.5.6 Produktionsbortfall 

När produktionsberäkningar utförts på vindkraftsparken minskades resultatet med fem 

procent. Detta på grund av att vindkraftverken inte producerar elektricitet varje dag under 

året. Ofta sker ett bortfall av produktion på cirka 18 dagar per år, vilket motsvarar fem procent 
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av ett år. Det produktionsbortfall som sker är då vindkraftverket antingen står stilla för 

reparationer eller för att det uppstått tekniska fel. 
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8 Slutsatser 

Vindmätningarna som pågått under cirka ett år i området Hästkullen indikerar att området är 

väl lämpat för vindkraftutbyggnad. Det är möjligt att ta hänsyn för ljudutbredning, skuggor 

och naturvärden i området. För att minska osäkerheten i det uppmätta vinddatat krävs dock att 

längre mätningar och att fördjupad analys utförs.  

För de elpris som använts analysen rekommenderas en vindkraftparksutformning med 50 

vindkraftsverk med varierade tornhöjder 119, 139 och 159 meter. Den utformningen ger bäst 

ekonomisk lönsamhet. Vindkraftsparkutformningen med 94 vindkraftverk med varierad 

tornhöjd är också ett bra alternativ då medelproduktionen ökar men den utformningen innebär 

en risk då elpriset måste vara något högre.  

Vid de elpris som antagits i undersökningen är det inte lönsamt att investera tid och pengar på 

att försöka få luftfartverket att utöka flygplatsen Midlandas MSA och TMA-yta till 670 meter 

över havet och genom det möjliggöra en vindkraftsparkutformning där samtliga vindkraftverk 

har tornhöjd 159 meter.  

En rekommendation är att utföra en känslighetsanalys på elpriset för att vidare kunna 

analysera dess inverkan på resultatet. 
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10 Bilagor 

10.1 Ekonomisk analys 
Tabell 9:Tabellen visar hur den totala investeringskostnaden, nuvärdet för investeringen och internräntan för 

investeringen förändras vid olika antagna elpris. Investeringen gäller 70 vindkraftverk med tornhöjd 119 meter. 

Elpris  Investering Nuvärde Internränta 

[kr/MWh] [Mkr] [Mkr] [%] 

300 2328 -280 5,28 

400 2328 408 9,22 

600 2328 1785 15,41 

 

Tabell 10:Tabellen visar hur den totala investeringskostnaden, nuvärdet för investeringen och internräntan för 

investeringen förändras vid olika antagna elpris. Investeringen gäller 70 vindkraftverk med blandad tornhöjd 119, 

139 och 159 meter. 

Elpris  Investering Nuvärde Internränta 

[kr/MWh] [Mkr] [Mkr] [%] 

300 2679 -255 5,66 

400 2679 508 9,38 

600 2679 2034 15,32 

 

Tabell 11:Tabellen visar hur den totala investeringskostnaden, nuvärdet för investeringen och internräntan för 

investeringen förändras vid olika antagna elpris. Investeringen gäller 94 vindkraftverk med tornhöjd 119, 139 och 159 

meter. 

Elpris  Investering Nuvärde Internränta 

[kr/MWh] [Mkr] [Mkr] [%] 

300 3605 -459 5,19 

400 3605 511 8,90 

600 3605 2542 14,80 
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Tabell 12:Tabellen visar hur den totala investeringskostnaden, nuvärdet för investeringen och internräntan för 

investeringen förändras vid olika antagna elpris. Investeringen gäller 94 vindkraftverk med tornhöjd 159 meter. 

Elpris  Investering Nuvärde Internränta 

[kr/MWh] [Mkr] [Mkr] [%] 

300 3739 -487 5,15 

400 3739 534 8,81 

600 3739 2576 14,62 
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10.2 Simulering scenario 1 

 

Figur 40: Parkens årliga medelproduktion och varje enskilt vindkraftverks årliga medelproduktion. Produktionen är 

beräknad för  scenario 1.  
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Figur 41: Parkens årliga medelproduktion och varje enskilt vindkraftverks årliga medelproduktion. Produktionen är 

beräknad för simulering scenario 1.  
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Figur 42: Den ljudutbredning som uppstår från den föreslagna vindkraftsparkutformningen i simulering scenario 1. 
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Figur 43: Den ljudutbredning som uppstår från den föreslagna vindkraftsparkutformningen i simulering scenario 1. 
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Figur 44: Skuggberäkning från vindkraftverken i simulering scenario 1. 
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Figur 45: Skuggberäkning från vindkraftverken i simulering scenario 1. 

  



91 

 

 

Figur 46: Skuggberäkning från vindkraftverken i simulering scenario 1. 
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10.3 Simulering scenario 2 

 

Figur 47: Parkens årliga medelproduktion och varje enskilt vindkraftverks årliga medelproduktion. Produktionen är 

beräknad för scenario 2.  
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Figur 48: Parkens årliga medelproduktion och varje enskilt vindkraftverks årliga medelproduktion. Produktionen är 

beräknad för scenario 2. 
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Figur 49: Parkens årliga medelproduktion och varje enskilt vindkraftverks årliga medelproduktion. Produktionen är 

beräknad för scenario 2.  
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Figur 50: Den ljudutbredning som uppstår från den föreslagna vindkraftsparkutformningen i simulering scenario 2. 
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Figur 51: Den ljudutbredning som uppstår från den föreslagna vindkraftsparkutformningen i simulering scenario 2. 
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Figur 52: Skuggberäkning från vindkraftverken i simulering scenario 2. 
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Figur 53: Skuggberäkning från vindkraftverken i simulering scenario 2. 
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Figur 54: Skuggberäkning från vindkraftverken i simulering scenario 2. 
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Figur 55: Skuggberäkning från vindkraftverken i simulering scenario 2. 
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10.4 Simulering scenario 3 

 

Figur 56: Parkens årliga medelproduktion och varje enskilt vindkraftverks årliga medelproduktion. Produktionen är 

beräknad för scenario 3.  
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Figur 57: Parkens årliga medelproduktion och varje enskilt vindkraftverks årliga medelproduktion. Produktionen är 

beräknad för scenario 3.  
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Figur 58: Parkens årliga medelproduktion och varje enskilt vindkraftverks årliga medelproduktion. Produktionen är 

beräknad för scenario 3. 


