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Sammanfattning 
 
Vindkraft är en förnybar energikälla som är på stark frammarsch och som kommer att bli en 
viktig del av Sveriges framtida energiförsörjning för kommande generationer. Sveriges riksdag 
har som mål att år 2015 ska 10 TWh komma från vindkraft jämfört med dagens 1,4 TWh.  
 
För vindkraftverk används så kallade turbinklasser för att beskriva hur tåliga turbiner är. I detta 
examensarbete har fokus lagts på de tre högsta turbinklasserna. Syftet med arbetet är att få 
större kunskaper om vindkraft genom fördjupningar inom flera olika områden som kopplas till 
turbinklasser.    
 
Examensarbetet är utfört i samarbete med turbintillverkaren och leverantören Scanwind, ett 
norskt företag i branschen som finns etablerade i Karlstad. Målen med detta arbete är att: 
- kartlägga medelvindarna i Sverige och koppla ihop dessa med turbinklasser 
- ta reda på vad olika kraftbolag och projekteringsföretag vet om turbinklasser och övrigt som 

har med deras projektering av vindkraft att göra 
- göra effekt- och energiberäkningar för ett fiktivt vindkraftverk i de olika turbinklasserna 
- beräkna laster som verkar på en parkerad rotor samt beräkna tornets massa och lämplig 

diameter för de olika turbinklasserna 
     
Resultaten visar att Sveriges medelvindar lämpar sig bäst för klass-3 turbiner följt av klass-2. 
Från intervjuer med företagen kan vi se att kunskapen kring turbinklasser är förhållandevis god. 
Vid projektering väljer man platser för vindkraftverk genom att studera vindkarteringar och 
användning av MIUU-metoden. De flesta företag ser i dagsläget stor potential för vindkraft på 
land i Norrland. Däremot visar det sig att utvecklingen till havs kommer att ta tid. 
 
Vid effekt- och energiberäkningarna visar det sig att det är effektivare med konstant löptal och 
variabelt varvtal än tvärtom och detta gäller främst vid högre effekter. Lastberäkningarna har 
gjorts på turbinblad som är vända med olika sidor mot vinden för att kunna studera 
ytterligheterna max- och minlast. Det kan konstateras att motståndskoefficienten CD och kordan 
har stor betydelse för storleken på lasterna som verkar på bladen. I massberäkningarna har 
diameterintervallet 3-5 meter valts i samtliga turbinklasser där hänsyn tas till bland annat rimlig 
väggtjocklek och förenklade transportmöjligheter.       
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Abstract 
 
Wind power is a renewable source of energy which seems to have a great advance and will 
become an important part of Sweden's future energy supply. The Swedish parliament’s 
ambition is that Sweden in year 2015 will get 10 TWh from wind power instead for today's 1,4 
TWh.   
 
Turbine classes are used for wind turbines in order to describe how durable the turbines are. In 
this degree project has considerations been taken to the three highest turbine classes. The 
purpose with this work is to get a wider knowledge about wind power. This obtains with 
deepening within several different areas meshed to the turbine classes.     
 
The diploma work is done in cooperation with the turbine developer and supplier company 
Scanwind, situated in Karlstad. The goals for this work are to:  
- map the average winds in Sweden and to mesh with the turbine classes  
- find out what different power producing companies and corporate promoters know about 

turbine classes and other remaining parts connected to their wind power projects  
- do effect - and energy calculations for a fictitious wind turbine in the different turbine classes  
- calculate loads acted on a parked rotor and calculate the tower's mass and appropriate 

diameter for the different turbine classes      
 
The result shows that the mean winds in Sweden are most suitable for class-3 turbines followed 
by the class-2 turbines. According to interviews with the companies we are able to notice that 
the knowledge about the turbine classes is relatively good. When to select places for wind 
projects studies of wind charts are made such as using the MIUU-method. Most of the 
companies can see great potential for wind power onshore in the north of Sweden. The 
development offshore will probably take long time.  
 
The effect- and energy calculations shows there are more effective with constant tip speed ratio 
and variable rotation speed than the opposite, in particular at higher effects. The load 
calculations are made on turbine blades that each faced with different sides against the wind in 
order to study the maximum and minimum loads. It could be established that the drag 
coefficient CD and the chord has great importance for the size of the loads that acts on the 
blades. In the mass calculations the diameter interval was chosen to be 3-5 metres in all turbine 
classes where considerations were taken to reasonable wall thickness and transport possibilities 
among other things. 
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1. Bakgrund 
Vindkraft är en förnybar energikälla och en naturlig del i Sveriges energiförsörjning som kan 
komma att spela en viktig roll i omställningen av energisystemet. Utbyggnaden av vindkraft går 
idag i en rasande takt.  
 
För klassificering av vindkraftverk, både i standards och i allmänt tal, används benämningen 
”turbinklass” för att beskriva hur tålig turbinen är för olika vindar.  Detta examensarbete 
handlar om olika aspekter inom området vindkraft som bland annat berör Sveriges 
vindsituationer, effekt-, energi- samt last- och massaberäkningar inom de olika turbinklasserna. 
Arbetet fokuserar främst på de tre högsta turbinklasserna 1, 2 och 3 med tillhörande 
medelvindshastigheter 10, 8,5 och 7,5 m/s.  
 
Anledningen till att vi väljer att göra vårt examensarbete om vindkraft är att vi båda är 
intresserade och vill skaffa oss större kunskaper inom det. Vindkraft är ett område med stor 
potential och framtiden ser ljus ut.   
 
Examensarbetet genomförs på Scanwind, ett företag som utvecklar och levererar vindturbiner 
för den kustnära onshore- och offshoremarknaden. Scanwind Group har sitt huvudkontor i 
Trondheim, Norge och en forsknings- och utvecklingsavdelning i Karlstad.     
 
Handledare på universitetet är Jan Forsberg och på Scanwind i Karlstad Anders Wickström och 
Mats Goldberg. 
 
1.1  Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att få större kunskaper inom området vindkraft. Dels genom 
att utreda Sveriges vindsituationer och undersöka vilka turbinklasser och områden som är 
intressanta för byggnation av framtida vindkraftsparker i Sverige och dels genom vanligt 
förekommande vindkraftsberäkningar kopplade till de olika turbinklasserna. 
 
1.2  Mål 

• Att undersöka vindsituationerna i Sverige och Östersjöområdet, och koppla dessa till de 
olika turbinklasserna. 

• Att ta reda på vad olika kraftbolag och projekteringsföretag vet om turbinklasser och 
övrigt som har med deras projektering av vindkraft att göra. 

• Att designa ett eget vindkraftverk med en vald turbindiameter mellan 80-100 meter, och 
beräkna en vindeffektkurva för detta. Kurvan skall sedan jämföras med Scanwinds och 
eventuellt någon annan turbintillverkares vindeffektkurva. 

• Att beräkna energiproduktionen för det egendesignade vindkraftverket vid de olika 
vindhastighetsfördelningarna som helt följer de 3 turbinklasserna. 

• Att beräkna lasterna som verkar på rotorbladen på en parkerad rotor för det fiktiva 
vindkraftverket enligt turbinklass 1,2 och 3. 

• Att göra en grov uppskattning av tornets massa för olika torndiametrar, baserat på 
turbinklass 1,2 och 3, och välja ett lämpligt diameterintervall som skulle kunna vara 
verklighetstroget. 
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1.3  Avgränsningar 
• Laster beräknas endast på rotorns tre blad i parkerat fall, och inkluderar inte nav eller 

maskinhus. 
• I massaberäkningar har konstant diameter antagits på tornet.  
• Beräkningar ska inte göras på buckling, utmattning, styvhets och vibrationsegenskaper 

vad gäller dimensionering av tornet, men ska ändå beaktas. 
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2. Inledning 
 
2.1 Vindkraftens historia 
Tidigt började vinden att användas som energikälla för att driva segelfartyg. Egyptierna hade 
redan 4000 år före Kristus segel på sina papyrusbåtar på Nilen, väderkvarnar användes på 900-
talet i Mellanöstern till att mala och i USA började man använda vindhjul för att pumpa vatten 
på 1880-talet. 
 
Under 1200-talet spred sig väderkvarnen till hela Europa. Som mest har cirka en halv miljon 
väderkvarnar varit i bruk i Europa – och lika många i Kina. 
 
I slutet på 1800-talet kom man att börja använda ångkraften och oljan som då trängde undan 
vindkraften. Att landsbygden elektrifierades bidrog också till den utvecklingen. Så småningom 
hämtade sig dock vindkraften.  
 
På 1890-talet såg den danske meteorologen och aerodynamikern Paul la Cour vindkraftens 
potential för elproduktion. Han påbörjade då en mer vetenskaplig utveckling av vindkraftverk 
och utbildade specialister inom vindkraft. På 1920-talet var flera hundra vindkraftverk i drift i 
Danmark. En av la Cours elever, Johannes Juuls, utvecklade på 1950-talet en vindturbin med 
en maxeffekt på 200 kW med växelströmsgenerator. Turbinen placerades på ön Falster i 
sydligaste Danmark. Vindturbinen blev inspiration för moderna vindkraftverk. 
 
I samband med oljekrisen på 1970-talet och med debatten inför kärnkraftomröstningen kom 
diskussionen om vindkraft som möjlig energikälla i Sverige igång på allvar. Det var då som 
vindkraftens moderna era började. Premiärsatsningar på vindkraft ägde rum 1982 på Gotland 
av Vattenfall och i Skåne av Sydkraft.1    
 
 
2.2 Vindkraft 
Vinden är en förnybar energikälla då luften ständigt sätts i rörelse av de temperatur- och 
tryckskillnader som skapas genom solinstrålningen mot jorden. Ett vindkraftverk fångar upp 
rörelseenergi ur vinden och omvandlar den till andra energiformer såsom mekaniskt arbete i 
vattenpumpar och väderkvarnar eller elektricitet i moderna vindkraftverk. Då vindkraftverket är 
i drift är vindkraft helt och hållet ren energi; inga miljöfarliga bränsletransporter krävs, inga 
utsläpp förekommer och inget miljöfarligt avfall efterlämnas.2 Varje vindkraftverk minskar 
koldioxidutsläppen med 5000 ton koldioxid per år, det är samma minskning som 3800 bilister 
skulle åstadkomma om de började promenera istället. Varje vindkraftverk minskar även 
svaveldioxidutsläppen med 6 ton och kvävedioxidutsläppen med 5 ton per år. Efter 3-6 
månader är ett vindkraftverk miljöneutralt, dvs. att exempelvis utsläpp från produktion och 
transporter till platsen som det skall stå på har gått jämnt upp med minskning av andra utsläpp.3 
Främsta negativa miljöpåverkan är störningar för närboende i form av skuggor, ljud och visuell 
påverkan. Även djur och växtliv kan påverkas negativt just i närområdet.4 
 
Andra exempel på förnybara energikällor är sol och vatten. I Sverige är vattenkraften fullt 
utbyggd och de orörda älvar som finns kvar sparas av naturskäl. Solenergi utnyttjas direkt av 
                                                
1 http://www.eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=48969&epslanguage=SV 2009-03-04 
2 Wizelius, Tore; Vindkraft i teori och praktik s. 17  
3 http://o2.se/Default.aspx?id=7 2009-02-26 
4 http://www.vok.lth.se/~tpe/education/documents/Inga-LenaHannukka070924.pdf s. 7, 2009-02-26 
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människan via flera tekniker för att producera värme och elektricitet och är definitivt på 
frammarsch. Dock är vindkraften den nya förnybara energikälla som har kommit längst i sin 
utveckling. Dagens vindkraftverk är effektiva, driftsäkra och producerar ström till rimliga 
priser. Vindkraftindustrin växer mycket snabbt, de större företagen i branschen har ökat sin 
omsättning med mellan 30-40 procent per år under början på 2000-talet. För varje ny 
generation vindkraftverk som utvecklats har kostnaden per producerad kWh minskat. 
 
Ungefär vart fjärde år sedan början på 1980-talet har vindkraftverkens storlek fördubblats. De 
största verk som var i drift 2001 hade 60-90 meter höga torn, ca 80 meters rotordiameter och en 
effekt på 2 MW. Nästa generation vindkraftverk kom ut på marknaden året efter och har en 
effekt på 3-5 MW. Om utvecklingen fortsätter på samma sätt kommer vindkraftverken att ha 
effekter på uppemot 10 MW inom det närmaste decenniet. Samtidigt som själva 
vindkraftverken ökat i storlek har även de enskilda anläggningarna växt. Förr byggde man ett 
verk i taget, sedan grupper på 3-4 stycken och idag byggs stora vindparker på land och även till 
havs. De största anläggningarna i Europa består av hundratals vindkraftverk inom samma 
område.5  
 
I dagsläget finns nära 900 vindkraftverk i Sverige som totalt tillför ca 1,4 TWh el på ett år. 
Detta motsvarar endast 1 % av hela elproduktionen.6 Utbyggnaden av vindkraft i Sverige har 
gått betydligt långsammare än i länder som Danmark, Tyskland och Spanien, dock snabbare än 
i grannländerna Finland och Norge. Utbyggnadstakten beror på vilken energipolitik som förs i 
de olika länderna.  
 
Sveriges regering föreslog ett planeringsmål för vindkraft på att 10 TWh skall komma från 
vindkraft år 2015 som riksdagen antog 2002. Målet är blygsamt om man jämför med hur snabbt 
vindkraften har byggts ut i Tyskland och Spanien i slutet av 1990-talet och början av 2000-
talet. Med den tyska och spanska utbyggnadstakten skulle Sveriges mål på 10 TWh kunna 
uppnås på lite drygt två år. 
 
I Danmark stod vindkraften för ca 20 procent av den totala elförsörjningen 2005. Andelen i 
Sverige nådde inte ens upp till 1 procent. Tyskland är störst i världen med installerad effekt 
från vindkraft på drygt 20 000 MW, Spanien och USA kommer därefter med ca 11 000 MW.7 
Sverige hamnar långt ner på listan med ca 800 MW installerad effekt i januari 2008.8        
 
 
2.3 Vind 
Vind är luft som rör sig, och vindkraften utnyttjar rörelseenergin i luften och omvandlar den till 
mekaniskt arbete eller elektrisk kraft. För att förstå hur denna förnybara energikälla fungerar 
krävs kunskap om hur vindar uppkommer, vindars egenskaper och andra saker som är 
väsentliga för vindkraften. Det är främst vindklimatet på en specifik plats eller i ett särskilt 
område som är intressant när det gäller vindkraft. 
 
Vindar uppkommer av tryckskillnader som i sin tur skapas av temperaturskillnader i luften. Det 
sistnämnda uppkommer eftersom solinstrålningens vinkel mot jorden varierar då den är rund, 
och eftersom jorden dessutom roterar runt sin axel så varierar även solinstrålningen under 
dygnet. På ett år går jorden ett varv kring solen. Därför varierar solhöjden och därmed också 
                                                
5 Vindkraft i teori och praktik s. 17-18   
6 http://www.vindkompaniet.se/format/fakta_vindkraft.pdf s.5, 2009-02-26 
7 Vindkraft i teori och praktik s. 19-21   
8 http://www.vindkompaniet.se/format/fakta_vindkraft.pdf s.1, 2009-02-26 
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temperaturen på olika delar av jorden. Även dagarnas längd varierar kraftigt på våra 
breddgrader. Temperaturerna förändras därför kraftigt både under dygnet och under året. 
Det finns andra faktorer som även de bidrar till att öka eller dämpa temperaturförändringarna, 
ett exempel är att en stor del av jordens yta består av hav. Vattnet kan lagra värme bättre än 
marken. Det värms upp snabbare och kyls av långsammare. Havsströmmarna bidrar dessutom, 
liksom vindarna, till att transportera värme och utjämna temperaturskillnaderna mellan olika 
breddgrader.  
 
Andra faktorer som påverkar vindarna är markfriktionen, som förekommer på lägre höjd. Ju 
närmare marken man kommer desto större är friktionskraften, vilket leder till att vindens 
hastighet minskar ju närmare jordytan man kommer. Vindkraftverken har ökat snabbt i storlek, 
men hur stora de än blir kommer de alltid att befinna sig i det så kallade friktionsskiktet. Det är 
vindförhållandena upp till drygt hundra meters höjd över marken som är intressanta för 
vindkraften. Där påverkas vinden av lokala förhållanden, t.ex. hur terrängen ser ut där man 
planerar att bygga vindkraftverk. Jordytans karaktär påverkar storleken på friktionskraften och 
friktionen är självklart mindre över en öppen slätt än över en kuperad skog.  
 
När vinden stöter på hinder i sin väg uppstår luftvirvlar eller vågor. När man mäter vinden visar 
sig dessa vågor och virvlar som korta variationer i vindhastigheten. Detta kallas för turbulens. 
Även temperaturskillnader i luften kan ge upphov till turbulens och därmed bromsa vinden. När 
vinden blåser genom rotorn på ett vindkraftverk uppstår också en kraftig turbulens, och den 
virvlande luften påverkar vindens hastighet upp till tio rotordiametrar bakom verket.9  
 
2.3.1 Vindens energiinnehåll 
Som nämnts tidigare är vind luft som rör sig, och eftersom luft har en massa (drygt ett kilo per 
kubikmeter) så innehåller vinden rörelseenergi. Vinden kan vara mycket stark, den kan knäcka 
kraftiga trädstammar och lyfta taken av hus. Stormar och orkaner kan orsaka stora skador. 
Anledningen är att vindens styrka, dess effekt, är proportionell mot vindens hastighet i kubik så 
när vindens hastighet fördubblas ökar dess effekt åtta gånger. 
 
Energiinnehållet i vinden på en bestämd höjd och plats anges oftast med måttet kWh och år, det 
vill säga den energi som vinden som passerar genom ett vertikalt tvärsnitt med arean en 
kvadratmeter innehåller under ett år.  
 
Vindens hastighet och riktning varierar ständigt, ofta flera gånger per sekund. Vinden förändras 
under dygnet, under de olika årstiderna och under olika år. Vissa dagar är det vindstilla och 
andra dagar blåser det storm. Dessa variationer, samt det faktum att effekten är proportionell 
med vindhastigheten i kubik, gör att det inte räcker med att känna till medelvinden för en plats 
för att kunna beräkna vindens energiinnehåll på platsen. Hänsyn måste tas till vilka  
vindhastigheter som förekommer och deras varaktighet; de olika vindhastigheternas frekvens. 
Vindens energiinnehåll på två platser med samma medelvind kan alltså vara olika.  
Vindens frekvensfördelning skiljer sig också på olika platser, och det har det visat sig att den 
stämmer överens med en typ av sannolikhetsfördelning som heter Weibullfördelning. Där 
sorteras data om de förekommande vindhastigheterna in i ett diagram, med vindhastigheten på 
x-axeln och varaktigheten (oftast i procent av årets timmar) på y-axeln, se figur 2.1. Med hjälp 
av Weibullfördelningen kan vindens energiinnehåll under ett år på en plats beräknas genom att 
multiplicera respektive vindhastighet i kubik med dess frekvens och summera dem.10  

                                                
9 Vindkraft i teori och praktik s. 49-59  
10 Vindkraft i teori och praktik s. 67-70  
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Figur 2.1. Den vänstra bilden visar ett exempel på hur vindens frekvensfördelning kan se ut, 

och till höger visas en Weibullfördelning.11 
 
En vindturbin kan teoretiskt utvinna maximalt 59 % av vindens energi enligt Betz lag. I 
praktiken omvandlar vindkraftverk 40-45 procent av vindens energi till elektrisk energi.  
Vinden varierar ju inte bara i styrka utan även i riktning. Det bästa energiuttaget fås då rotorn 
står vinkelrät mot vinden. Därför finns det ett girsystem som sköter vridning av hela 
maskinhuset inklusive rotor i vindriktningen. En vanlig startvind för vindkraftverk är 3-4 m/s.12 
 
2.3.2 Vindmätningar 
En mätmast med en vindmätare, en s.k. anemometer, ger de mest exakta uppgifterna om 
vindens energiinnehåll på en plats. Även vindens riktning är av intresse och den kan avläsas 
med en vindfana. Med hjälp av en vindmätning vill man ta reda på hur mycket det kommer att 
blåsa, alltså vindens sannolika frekvensfördelning, under en kommande period. Då ett 
vindkraftverk har en beräknad teknisk livslängd på 20-25 är det rimligt att vindmätningen ger 
en prognos för den kommande tjugoårsperioden.     
 
SMHI har haft väderobservatörer spridda över Sverige sedan 1800-talet som har avläst 
temperatur, vindhastighet och andra meteorologiska uppgifter flera gånger per dygn. De har 
även rapporterat in observerade värden, och dessa observationer ligger till grund för den 
vindstatistik som används för att beskriva olika områdens vindklimat samt för att ta fram så 
kallade vindatlasdata som används för att beräkna hur mycket vindkraftverk kan förväntas 
producera på olika platser. Nuförtiden sker avläsning av vinddata oftast automatiskt då data 
registreras i ett dataminne och överförs till SMHI via telenätet. Dock är det inte länge sedan 
man avläste mätinstrumenten manuellt. Detta gjordes då var tredje timme dygnet runt.13 
 
SMHI har mätt vindar i årtionden på ett stort antal mätstationer i olika delar av Sverige. Oftast 
är det möjligt att beräkna energiinnehållet i vinden med hjälp av mätdata från en mätmast inom 
rimligt avstånd, vilket sker med hjälp av den s.k. vindatlasmetoden. Det är bara i områden med 
komplex terräng (t.ex. kraftigt kuperad, med djupa dalar eller branta stup) som det krävs lokala 
vindmätningar då tillgängliga data kan vara opålitliga. Vindatlasmetoden är en metod för att 
beräkna vindens energiinnehåll på olika platser. Metoden utvecklades på 1980-talet av forskare 
på den danska forskningsstationen Risö. Forskare från Danmark och andra länder i EU 
genomförde noggranna mätningar av hur olika typer av terräng och hinder påverkade vinden. 

                                                
11 Vindkraft i teori och praktik s. 70-71  
12 Faktablad 3, Högskolan på Gotland, ”så fungerar ett vindkraftverk” 
13 Vindkraft i teori och praktik s. 71-72  
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Med hjälp av dessa mätdata kunde forskarna ta fram beräkningsmodeller för hur vinden 
påverkades av exempelvis en byggnad, en backe eller av olika typer av terräng. 
Beräkningsmodellerna lades sedan in i ett dataprogram, WasP, som kan beräkna vindens 
energiinnehåll på en given plats om uppgifter som beskriver hinder, backar och terrängen inom 
två mils radie från den plats där vindkraftverket skall stå matas in i programmet. Även vinddata 
från en närliggande mast behövs i programmet, men skall först omvandlas till vindatlasdata. 
Detta innebär i princip att vinddatan från mätmasten normaliseras till ett gemensamt format så 
att mätserier från olika mätmaster blir jämförbara och kan användas i programmet.  
 
Det finns många olika dataprogram för vindkraft, och alla bygger de på vindatlasmetoden. 
Numera är alla Windows-baserade, lätta att arbeta med och ger bra resultat. Programmen 
används för att beräkna hur mycket ett vindkraftverk av valfritt fabrikat kommer att producera 
på valfri plats och kan även beräkna utbredningen av ljud och skuggor, hur verken i en grupp 
påverkar varandras produktion och den visuella påverkan på landskapet.14  
 
2.3.3 Vindkarteringar och MIUU-metoden 
Under 1996 och 1997 genomförde SMHI en vindkartering av södra Sverige från Skåne upp till 
Värmlands och Gävleborgs län. Denna kartering redovisades i 17 stycken länsrapporter. I 
rapporterna redovisades vindens energiinnehåll med s.k. isolinjer (kWh/m2/år).    
 
På senare tid har energimyndigheten publicerat nya vindresurskartor över Sverige. Vindarna på 
höjder ovan mark som är lämpliga för vindkraftverk har kartlagts genom en vindkartering som 
gjorts för att öka tillförlitligheten i bedömningen av den svenska vindenergipotentialen. 
Kartorna anger medelvinden istället för energiinnehåll, vilket gör de svårare att använda. I 
områden som inte tidigare kartlagts av SMHI kan de ge en uppskattning av vindresurserna.15 
Den senaste vindkarteringen har genomförts av Uppsala universitet på uppdrag av 
Energimyndigheten, och resultatet av karteringen skall användas som underlag i 
vindkraftsplanering hos länsstyrelser och kommuner. Vindkarteringen ska även ge projektörer 
och kraftbolag ett bra underlag för lokalisering av vindkraft. Den nationella karteringen av 
medelvindhastigheter har gjorts på tre olika höjder. Dataunderlaget består av medelvindar på 
höjder som är intressanta för vindkraft på 49, 72 och 103 meter ovan nollplansförskjutningen 
(vegetationen). Dataunderlaget har en rumslig upplösning på 1 kvadratkilometer, så med 
vindkartering menas alltså vindhastighetsberäkning och kartläggning av vindförhållandena per 
kvadratkilometer. Vindkarteringsprojektet syftar också till att bekräfta och anpassa den så 
kallade MIUU-modellen som utvecklats vid Uppsala universitet och som används för 
karteringen. Modellen har mycket goda förutsättningar att ge ett tillförlitligt resultat både i 
komplex terräng och över öppet hav.16 Metoden bygger på vetenskapliga ekvationer som visar 
hur vinden påverkas av solens uppvärmning. Modellen är utvecklad för att kunna göra 
vindberäkningar över större områden utan att använda lokalt stationerade mätmaster. MIUU-
modellen är en numerisk modell som kan användas över alla sorters terräng. Den använder 
indata såsom horisontell luftgradient, solstrålning, ytråhet, topografi, molntäckning och mark- 
och vattentemperatur. Metoden har dock relativt låg upplösning (detaljeringsgrad) och kräver 
förhållandevis stor datorkraft till beräkningarna.17  
 
                                                
14 Vindkraft i teori och praktik s. 74-76  
15 Vindkraft i teori och praktik s. 77 
16 http://www.energimyndigheten.se/sv/om-oss/var-verksamhet/Framjande-av-vindkraft1/Bygga-vindkraftverk-
/Vindkartering/ 2009-03-02 
17http://www.swedishenergyagency.se/infobank/remisser.nsf/0/B30486AB11C6DCEDC1256A53001F53F0/$file/
VINDPLANRAPPORT%20slutversion.doc s. 30, 2009-03-02  
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2.4 Vindkraftverk 
 
2.4.1 Konstruktion 
Ett vindkraftverk består av ett torn, en rotor och ett maskinhus som är placerat längst upp på 
tornet och vid detta är rotorn monterad, se figur 2.2. I maskinhuset kan också en växellåda 
finnas om vindkraftverket har en sådan vilket inte alltid är fallet. Tornet sitter monterat på ett 
fundament på marken eller i vattnet för att stå stadigt. Till ett vindkraftverk hör också ett 
styrsystem som styr vindkraftverkets funktioner.  

 
Figur 2.2 Vindkraftverkets olika delar. 18 

 
När vinden träffar vindkraftverkets rotor och passerar över bladen uppstår tryckskillnader på 
bladens fram- och baksida. En lyftkraft uppstår på lågtryckssidan och driver runt bladen i 
rotationsriktningen vilket driver turbinaxeln till rotation, se figur 2.3. Turbinaxeln driver en 
generator, som alstrar elektricitet. Generatorn sitter uppe i maskinhuset i torntoppen. Härifrån 
leds elektriciteten via transformatorn och ut till elnätet.  
 
Om rotorn får snurra fritt utan motstånd kommer varvtalet öka då vindhastigheten ökar, men då 
utvinns ingen energi. Det är när generatorn bromsar som energi överförs och omvandlas till 
elektricitet.19  

                                                
18 Vindkraft i teori och praktik s. 97 
19 Faktablad 3, Högskolan på Gotland, ”så fungerar ett vindkraftverk” 
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Figur 2.3. När en luftström passerar bladets framkant går en del av luften ovanför  

och en del under bladet. Beroende på anblåsningsvinkeln skapas  
en lyftkraft som får rotorn att börja rotera. 20 

 
Rotorbladens utformning har stor betydelse för tillvaratagandet av effekten i vinden, de är 
tjockare vid basen och vrider sig kring sin egen axel och ut mot spetsen - de är torderade. 
Rotorn utnyttjar vindenergin effektivast när bladspetsens hastighet är 5-7 gånger högre än den 
ostörda vindhastigheten, detta gäller för turbiner med tre blad. Förhållandet mellan 
spetshastigheten och den ostörda vindhastigheten kallas för löptal (λ). Det optimala löptalet 
varierar beroende på antalet blad, för trebladiga turbiner är det ofta 7. När det blåser mer 
behöver alltså rotorn rotera snabbare för att hålla kvoten konstant.21  
 
Rotorbladens lyftkraft är den som utnyttjas för att få rotorn att rotera på ett vindkraftverk. 
Lyftkraften är dock inte densamma som den framdrivande kraften, och verkar alltid vinkelrätt 
mot vindens riktning. Bladet är inställt i en viss (fast eller variabel) anfallsvinkel mot 
rotationsplanet, och bladprofilen har en viss friktion som kallas motståndskraft (engelska drag, 
D), se figur 2.3. Om dessa krafter delas upp fås dels en framdrivande kraft i rotationsplanet, och 
dels en kraft vinkelrätt mot rotationsplanet som försöker välta omkull verket. Beroende på 
vindens anfallsvinkel (α) och bladprofilens egenskaper finns olika lyftkraftskoefficienter (CL) 
och motståndskoefficienter (CD). Dessa är normerade aerodynamiska koefficienter som gör det 
möjligt att beräkna lyftkraft och motståndskraft hos olika storlekar på en profil.22  
 
2.4.2 Effekt och reglering 
När man idag köper ett vindkraftverk kan man i de tekniska specifikationerna hitta en så kallad 
vindeffektkurva. Vindeffektkurvan visar sambandet mellan vindkraftverkets effekt och olika 
vindhastigheter. Detta kan vara ett hjälpmedel när man vill bygga ett vindkraftverk eftersom 
man då kan köpa ett verk som har en märkvind som passar terrängen och området bäst. 
 
Den effekt ett vindkraftverk ger ökar kraftigt med vinden. Vid höga vindar begränsas dock 
effekten för att verket inte ska behöva ha en alltför kraftig generator och för att begränsa andra 
krafter på vindkraftverket. De riktigt höga vindstyrkorna inträffar för sällan för att det ska löna 
sig att dimensionera verket utifrån dessa.23 
 
Vid för höga vindhastigheter, s.k. stoppvind, stängs vanligtvis vindkraftverken av. 

                                                
20 http://www.vok.lth.se/~tpe/education/documents/Inga-LenaHannukka070924.pdf  s.28, 2009-03-03 
21 Faktablad 3, Högskolan på Gotland, ”så fungerar ett vindkraftverk” 
22 Vindkraft i teori och praktik, s. 108-110 
23http://www.swedishenergyagency.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET2008_03w.pdf/$FILE/ET2008_03w.pdf?O
penElement  s. 13, 2009-05-04 
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Stoppvindhastigheten brukar normalt ligga kring 25 m/s. Anledningen till att man har en 
stoppvind är att de starka vindarna uppträder så sällan under ett år så det är bättre att konstruera 
vindkraftverken till att uppnå sin maximala effekt vid de lägre hastigheterna som uppträder 
oftare. Hastigheten då vindkraftverket uppnår sin maximala effekt (märkeffekt) kallas 
märkvinden, den brukar ligga kring 10-16 m/s. När vindhastigheten överskrider märkvinden 
skulle effekten i generatorn snabbt bli högre än vad den är konstruerad för. Därför måste 
effektuttaget ifrån vinden regleras, det kallas effektreglering och kan göras på olika sätt, t.ex. 
stallreglering och pitchreglering.24 Det är därför vindeffektkurvor planar ut vid en viss effekt. 
Stallreglerade vindkraftverk har en bladprofil som skapar luftvirvlar på bladets ovansida när 
vinden överstiger märkvind så att lyftkraften gradvis minskar, medan motståndet ökar, se figur 
2.4. På så vis hålls effekten kvar på märkeffekt även när vinden överstiger märkvind.25  
 

 
Figur 2.4. Stallreglering; Bladprofil och luftvirvlar på rotorbladen. 26 

 
På pitchreglerade vindkraftverk vrids bladen aktivt vid navet så att det blir möjligt att anpassa 
anfallsvinkeln till vindens hastighet. När vinden överstiger märkvind, vrids bladen runt bladets 
längsaxel så att effektuttaget ligger kvar på märkeffekten. När stoppvind uppnås vrids bladen så 
att vinden kan blåsa igenom rotorn utan att ge någon lyftkraft så att rotorn stannar.27 
 
Rotorns varvtal anges i varv per minut (rpm). Fast varvtal innebär att rotorn roterar med samma 
hastighet oavsett vindhastighet. Detta garanterar att man får rätt frekvens på elektriciteten som 
går ut på elnätet. Varvtalet är beroende av vindhastigheten och vindkraftverkets rotordiameter. 
Ju större rotordiameter desto lägre varvtal har vindkraftverket vid samma vindhastighet. 
Sammantaget innebär detta att man kan ta tillvara på energin i vinden på ett bra sätt, och 
anpassa efter vad elnätet behöver samtidigt som minimal ljudnivå erhålls. Hos en idealisk 
vindturbin bör dock varvtalet öka i takt med vindstyrkan. På moderna vindkraftverk har de 
flesta idag variabelt varvtal som anges som ett intervall28, exempelvis turbintillverkarna 
ScanWind som har 10-20 rpm29 och Vestas 9-19 rpm30.  
 
En viktig fråga i samband med tillstånds- och anmälningsärenden för nya vindkraftverk är hur 
höga bullernivåer som får förekomma. En dominerande del av ljudet från ett vindkraftverk 
uppstår då bladen passerar genom luften. Detta ljud upplevs vanligen som ett väsande eller 
svischande ljud. Ljudet kan beskrivas som ett bredbandigt brus, vanligen inom 63–4000 Hz och 
har stora likheter med det ljud som alstras av vinden i vegetation av olika slag. Ljudnivån avtar 
med avståndet från ett vindkraftverk, men marken eller vattnet runt vindkraftverket påverkar 

                                                
24 Faktablad 3, Högskolan på Gotland, ”så fungerar ett vindkraftverk” 
25 Vindkraft i teori och praktik, s. 112 
26 http://www.vok.lth.se/~tpe/education/documents/Inga-LenaHannukka070924.pdf s. 30, 2009-03-03 
27 Vindkraft i teori och praktik, s. 112 
28 Vindkraft i teori och praktik, s. 45 
29 http://www.scanwind.com/images/stories/productfiles/a90.pdf  s.3, 2009-05-04 
30 http://www.vestas.com/Files%2FFiler%2FSE%2FBrochures%2FV80_SV.pdf s.2, 2009-05-04 
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också hur mycket ljudet minskar med avståndet. Generellt dämpar marken ljudet betydligt 
effektivare än vatten, dessutom påverkar väder och vind hur ljudet breder ut sig. De 
störningsstudier som utförts har ofta utgått från en beräknad ljudexponering vid 
vindhastigheten 8 m/s på 10 meters höjd vid vindkraftverket. Denna nivå kan därför ses som ett 
referensvärde för störning, utan att vara den verkliga, genomsnittliga exponeringen under en 
viss tid.31  
 
2.4.3 Torndimensionering  
De vanligaste tornen som används idag är koniska rörtorn i stål, vit- eller grålackerade. De är 
vanligtvis något bredare i basen än i toppen. De större verken som har tornhöjder på ca 40-80 
meter består av sektioner av transporttekniska skäl. Det finns även torn i betong och 
fackverkskonstruktion men dessa är inte så vanliga då stål anses vara mer estetiskt tilltalande. 
Fackverkskonstruktionen har flera fördelar såsom mindre material, mindre vikt och är därmed 
billigare, dessutom släpper de igenom vinden vilket leder till mindre belastningar på tornen.32 
De huvudsakliga övervägandena som bestämmer tornets dimensioner i botten är buckling av 
anfallsväggen i kompression, styrka för utmattning och styvhetskrav för att fininställa den 
naturliga frekvensen.33 
 
Buckling är ett strukturmekaniskt begrepp som har med instabilitetsfenomen hos plåt- och 
skalkonstruktioner att göra. När en belastning med tryckande eller skjuvande krafter når upp till 
en viss kritisk last bucklar plattan eller skalet plötsligt ut.34  
 
Utmattning är en försvagning som uppkommer då ett material eller en komponent utsätts för 
upprepade belastningar som vid ett tillräckligt antal belastningsväxlingar leder till 
sprickbildning och i ett senare skede till utmattningsbrott. Den belastning som leder till 
utmattning och slutligen haveri är vanligen betydligt mindre än den enstaka belastning som 
krävs för att ett brott skall uppstå. För att motverka utmattning är det bästa att modifiera den 
geometriska formen. Utmattning kan ske på flera olika sätt; mekanisk, termomekanisk, 
korrosions- och kontaktutmattning.35 
 
Det främsta designkriteriet är att tornets egenfrekvens inte sammanfaller med turbinens 
driftfrekvens. Detta för att inte komma i självsvängning med stora deformationer som följd. 
Ökning av de dynamiska krafterna får direkt effekt på utmattningslasterna, ju längre tornets 
startläge med den naturliga frekvensen är ifrån de störande frekvenserna, desto bättre. 
 
Då vindkraftverken blir allt större är ett annat viktigt övervägande den maximala 
tornbottendiametern som kan transporteras på vägarna då tornets delar transporteras över land. 
I öppen terräng i norra Tyskland och Danmark är begränsningarna allmänt 4,0-4,2 meter, men 
på andra ställen är den ofta mindre. Det är mycket enklare att transportera över vatten då fartyg 
klarar lasterna mycket bättre än lastbilar.36 Vid transport på Sveriges vägar finns en gräns på 4,5 
meter, över detta krävs utmärkning, varningsbil och eskort. Under 4,5 meter behövs ingen 
eskort. Det är alltså mindre besvärligt att transportera torndiametrar under 4,5 meter.37  
 

                                                
31 http://www.naturvardsverket.se/sv/Verksamheter-med-miljopaverkan/Buller/Buller-fran-vindkraft/ 2009-05-09 
32 Vindkraft i teori och praktik, s. 123 
33 Wind energy handbook, s. 455 
34 http://www.ne.se/artikel/137603 2009-04-29 
35 http://www.ne.se/artikel/337136 2009-05-03 
36 Wind energy handbook, s. 455-456 
37 http://www.vv.se/Startsida-foretag/vagar/Vagnatet/Transportdispens/Villkor/ 2009-05-04 
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I den perfekta geometrin är styrkan av ett cylindriskt ståltorn i axiell kompression mindre än 
böjningsstyrkan och den elastiska kritiska bucklingsspänningen.38 
 
 
2.5 Vindturbinklasser 
IEC (International Electrotechnical Commision) är en världsledande organisation som tar fram 
och publicerar internationella standarder för all elektrisk, elektronisk och annan relaterad 
teknologi. Fördelarna med internationella standarder är att säkerhetskraven blir tydliga och 
utvecklingskostnaderna rimliga samtidigt som marknadens acceptans för produkten eller 
tjänsten ökar.39 
 
För vindkraft finns en framtagen standard för turbinklasser som baseras på många olika 
parametrar såsom medelvind, turbulens, terrängens lutning, luftens densitet m.m. I tabell 2.1 
visas de vindhastigheter som hör till de olika turbinklasserna.   
 

Tabell 2.1. Certifiering enligt IEC norm. 
Klass I II III IV 
Vref       [m/s] 50 42,5 37,5 30 
Vmed     [m/s] 10 8,5 7,5 6 
Vmax     [m/s] 70 59,5 52,5 42 
 
Vref = Referensvindens hastighet, genomsnittlig över 10 minuter 
Vmed = Medelvind 
Vmax = Maxvind (1,4*Vref)40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
38 Wind energy handbook, s. 456 
39 www.iec.ch 2009-03-03 
40 Wind turbine generator systems, s. 23 
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3. Teori & metod 
 
Detta avsnitt är uppdelat enligt målformuleringarna i punkt 1.2.   
 
3.1 Sveriges vindsituationer 
En studie har gjorts för att ta fram vindkarteringar för Sverige och Östersjöområdet. Genom 
kontakt med Hans Bergström vid meteorologiska institutionen på Uppsala universitet har kartor 
med medelvindar över Sverige lånats för att sedan kopplas ihop med turbinklasserna enligt 
deras medelvindar.  
 
 
3.2 Intervjuer med företag 
För att göra en utredning av kraftbolagens användning av de olika turbinklasserna och 
planerade projekt så har intervjuer gjorts med följande kraftbolag och projektörer; Vattenfall 
(Inga-Lena Hannukka), E.ON (Camilla Rasmusson), WPD (Maria Röske och Pontus 
Löfstrand), Rabbalshedekraft (Bertil Hjalmarsson), Skellefteå kraft (Stefan Skarp).  
Vid intervjuer har frågor som rör t.ex. vindmätningar, kunskap om IEC-klassificering, val av 
turbinleverantörer samt visioner och mål för vindkraft ställts. 
 
 
3.3 Fiktivt vindkraftverk 
Olika beräkningar har gjorts enligt målpunkterna på ett fiktivt vindkraftverk i de steg som följer 
nedan. 
 
3.3.1 Vindeffektkurva 
För att beräkna vindeffektkurva har två fall undersökts, det ena med konstant löptal och det 
andra med konstant varvtal. För att se skillnaderna mellan dessa har båda fallen undersökts då 
båda är förekommande idag men det är dock vanligast med konstant löptal. Vindeffektkurvorna 
jämförs med vad andra turbintillverkare uppger, t.ex. ScanWind och Gamesa. Beräkningar och 
vindeffektkurvorna har gjorts i Excel med hjälp av följande ekvationer. 
  
Konstant löptal 
Konstant löptal innebär att kvoten mellan spets- och vindhastighet hålls konstant.  
För att beräkna effekten används följande ekvation; 
 

  (ekv.1) 

 
där  
P = Effekt [kW] 
cp = Effektkoefficient  
ρ = Luftens densitet, 1,25 [kg/m3] 
A = πr2 = Rotorns sveparea där r är radien på vindkraftverkets rotor [m2] 
v0 = Ostörd vindhastighet [m/s] 
 
Löptalet läggs in i modellen som en konstant som går att ändra för att kunna se hur detta 
påverkar beräkningarna och effektkurvorna. Med hjälp av löptalet används ett diagram (se 
bilaga C) som ger ett maximalt cp-värde på y-axeln och som även redovisar vilken pitchvinkel 
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detta motsvarar. Dessa värden finns även givna mer noggrant i tabellform, uppbyggd med 
pitchvinkel i x-led och löptalet på y-axeln. Där har cp-värden hämtats från.  
 
Beräkningar har även gjorts för att kunna se hur varvtalet varierar med vindhastigheten, vilket 
följande ekvationer visar. 
 
För att beräkna spetshastigheten används; 
 

 (ekv.2) 
 
där  
vs = Spetshastighet [m/s] 
v0 = Ostörd vindhastighet [m/s] 
λ = Löptal 
 
Vilket sedan ger varvtalet; 
 

              (ekv.3)     

 
där 
n = Varvtal [varv/min] 
r = Rotorradie [m] 
   
Konstant varvtal 
En annan vindeffektkurva gjordes med konstant varvtal, och för dessa beräkningar användes 
(ekv.1). 
 
Då varvtalet sätts som en konstant som går att variera kan spetshastigheten brytas ur (ekv.3) 
och beräknas enligt;  
 

                        

 
För att få fram olika cp– värden (från diagrammet i bilaga C) har olika löptal räknats ut för 
varje använd vindhastighet i vindeffektkurvorna genom att bryta ut löptalet från (ekv.2); 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - Vindkraft, en klass för sig - 

 
 

19  
 
 

Märkeffekt 
För att bestämma märkeffekten på vindkraftverket med konstant löptal har hänsyn till buller, 
spetshastighet och varvtal tagits. Spetshastigheten bör inte överskrida 80 m/s och varvtalet 19 
rpm för att förhindra buller och slitage. Olika värden på spetshastighet har testats för att inte 
överskrida gränsen för buller som är 103 dB. Detta beräknas genom följande ekvation41; 
 

         
 
där 
Lw = Buller [dBA]  
D = Rotordiameter [m] 
 
Märkeffekten för kurvan med konstant varvtal sätts till likadant som för konstant löptal, och de 
båda kurvorna jämförs sedan med vad olika turbintillverkare uppger. 
 
3.3.2 Energiproduktion 
För att beräkna vindkraftverks energiproduktion i de olika turbinklasserna beräknas först de 
olika vindhastigheternas frekvens som en Weibullfördelning enligt följande; 
 

Frekvens  (ekv.4) 

 
där 
f(v) = Antalet timmar på ett år som en viss vindhastighet förekommer 
v = vindhastighet [m/s] 
c = Formfaktor, c = 2  42 
A = Skalfaktor, se tabell 3.1 
 

Tabell 3.1. Skalfaktorer som hör till respektive årsmedelvindhastighet. 43 
Årsmedelvind v 

[m/s] 
Skalfaktor A  

[m/s] 
7,5 8,463 
8,5 9,591 
10 11,284 

 
För att se i diagram hur vindhastigheternas frekvenser ser ut för de olika årsmedelvindarna har 
egna Weibulldiagram upprättats, se bilaga D. 
 
Energiproduktionen räknas ut med följande ekvation; 
 

 
 
där 
Eprod(v) = Energiproduktion vid en viss vindhastighet [kWh] 
P(v) = Effekt vid en viss vindhastighet [kW]   

                                                
41 ScanWind, Anders Wickström 
42 ScanWind, Anders Wickström 
43 ScanWind, Anders Wickström 
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3.3.3 Lastberäkningar 
Lastberäkningar har gjorts för tre rotorblad där vinden träffar rotorn rakt framifrån, se figur 3.1.  

 
Figur 3.1. Utifrån detta läge är beräkningarna på rotorn gjorda. 

 
Blad 1 är parkerat i lodrätt läge där vinden träffar dess största yta, medan de andra två bladen 
träffas av vinden på de båda bladens tunnaste sida, se figur 3.2.  
 

 
Figur 3.2 Bladprofilerna visar hur bladen 2,3 (anfallsvinkel α = 0º)  

och blad 1 (anfallsvinkel α = 90º) träffas av vinden. 
 
Bladen har delats in i mindre element om 2m (Δr) som laster och moment har beräknats på och 
summerats. Lasterna och momenten är beräknade för maxvindarna för de olika turbinklasserna. 
 
För att beräkna den totala kraften på bladet används följande formel; 
 

    (ekv.5)  

där 
F = Kraft [N] 
k = Korda [m], se bilaga E. 
CD = Motståndskoefficient, beror av anfallsvinkeln α, se bilaga E. 
Δr = Längden på varje bladelement [m]  
 
Vid summering av krafterna på de tre bladen fås en s.k. thrustkraft, som vill böja tornet bakåt. 
 
För momentberäkning i varje bladelement används formeln; 
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där 
ΔM = Momentet för det specifika bladelementet [Nm] 
ΔF = Kraften för det specifika bladelement [N] 
d = Längden på hävarmen från varje bladelement till bladroten [m] 
 
För beräkning av det totala momentet som verkar i bladroten summeras alla moment som 
verkar i varje bladelement för varje blad. M1, M2 och M3 beräknas enligt; 
 

     (ekv.6) 

 
 
3.3.4 Massaberäkning av torn 
För massaberäkning av tornet behövs fyra komponenter; den totala kraften som verkar på 
rotorns tre blad, momentet i rotorn, kraften som verkar på tornet samt momentet som verkar i 
botten på tornet.  
 
En beräkningsmodell har upprättats i Excel för alla kraft- och momentberäkningar. 
 
Rotor 
Den totala kraften på rotorn Fthrust (thrustkraften) beräknades i lastberäkningarna i (ekv.5). Detta 
gäller även för momenten i de tre bladen (ekv.6) som används för att nedan beräkna momentet 
M2,3H som verkar i horisontellt plan från de två nedre vingarna, se figur 3.3.  
 

 
Figur 3.3. Moment som verkar och dragkoefficient för respektive blad. 

 
 
Momenten från blad 2 (M2H) och 3 (M3H)är lika stora och summeras därför till M2,3H; 
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Det totala momentet på bladen blir; 
 

 

 
och momentet från rotorn som verkar i tornets botten blir (se figur 3.4); 
 

 
 
där  
h = Tornets höjd, 80 meter 
 

 
Figur 3.4. Thrustkraft och moment som verkar på vindkraftverket.  

 
Torn 
För beräkningar av kraft och moment på tornet har ett antagande kring tornets diameter gjorts, 
istället för den alltid förekommande konformen på tornet har istället konstant diameter antagits.   
Även här har tornet delats in i olika element där Δr fortfarande är 2 meter.  
För beräkning av vindens kraft på tornet summeras varje element enligt ekvationen nedan;  
 

 

  
Momentet som verkar i varje tornelement beräknas genom; 
 

 
 
där 
ΔM = Momentet i varje tornelement [Nm] 
ΔF = Kraften i varje tornelement [N] 
d = Längden på hävarmen, från varje tornelement till tornbotten [m] 
 
Momenten i tornet summeras sedan likadant som i ekvation 6. 
Målet med beräkningarna är att till slut välja en lämplig diameter på tornet, och för att uppnå 
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detta har olika diametrar på tornet körts i Excel-modellen. De moment och krafter som då har 
räknats ut har använts i nedan följande formler för att få ut olika väggtjocklekar och tornmassor 
vid de olika turbinklasserna och diametrarna som valdes i ett intervall mellan 1-10 meter. 
 
Massan på tornet har räknats ut på två sätt, det ena där maximal skjuvspänning τ är känd och 
det andra där maximal böjspänning σ är känd. För förklaring var skjuvspänning och 
böjspänning verkar, se figur 3.5. 

 
Figur 3.5. Ett tvärsnitt av tornets botten sett uppifrån. 

 
Tornmassa med skjuvspänning 
Formel för att beräkna minsta tvärsnittsarea; 
 

 

 
där  
τ = Maximal skjuvspänning 100 MPa44 
F = Ftorn + Fthrust [N] 
A = Minsta möjliga tvärsnittsarea som klarar τ = 100 MPa [m2] 
 
För att få ut den inre diametern beräknas först den inre arean; 
 

 
 

Därefter kan tjockleken räknas ut då både inre diameter och total diameter är kända. 
 
Volymen på tornet blir;  

                                                
44 Scanwind, Mats Goldberg 
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där 
V = Volym [m3] 
 
och massan på tornet blir därefter;  
 

  
 
där 
m = massa [kg] 
 
Tornmassa med böjspänning 
För att räkna ut böjmotståndet används följande formel; 
 

 

 
där  
σ = Maximal böjspänning, 100 MPa45 
Mrotor+torn = Totalt moment på rotor och torn [Nm] 
Wb = böjmotstånd 
 
Då Wb räknats ut för varje total diameter används följande ekvation för att få ut tjockleken t till 
varje diameter; 
 

 
 

där 
a = Mittradie, se förklarande figur 3.5. 
t = Väggtjocklek [m] 
 
När de olika väggtjocklekarna för varje diameter är kända, räknas tornets massa ut genom; 
 

  
 
där  
ρstål = Densitet stål 7800 (kg/m3) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
45 Scanwind, Mats Goldberg 
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4. Resultat 
 
4.1 Sveriges vindsituationer  
Studien av Sveriges medelvindar och kopplingar till turbinklasser redovisas i form av en karta, 
se bilaga A. Kartan visar att turbinklass 1 inte existerar i Sverige och att turbinklasserna 3 och 4 
är vanligast. 
  
 
4.2 Intervjuer med företag 
I intervjuerna framkom bland annat att företagen satsar mer på byggnation på land än till havs 
och att de ser stor potential i norra Sverige. Vid val av platser för vindkraft studeras 
vindkarteringar och MIUU-metoden är vanlig. Se sammanställningarna av alla intervjuer i 
bilaga B. 
 
 
4.3 Fiktivt vindkraftverk 
 
4.3.1 Vindeffektkurva 
Då två olika vindeffektkurvor gjordes har dessa satts in i samma diagram för att lättare kunna 
göra en jämförelse, se figur 4.1. 
 

Figur 4.1. Vindeffektkurvor för konstant löptal och för konstant varvtal. 
 
 
4.3.2 Energiproduktion  
I tabell 4.1 nedan redovisas energiproduktion för konstant löptal och konstant varvtal vid de 
olika turbinklassernas medelvindhastigheter under ett år. 
  

Tabell 4.1. Energiproduktion. 
Årsmedelvind [m/s] Konstant löptal [MWh] Konstant varvtal [MWh] 

7,5 6830 6820 
8,5 8244 8236 
10 9937 9851 
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4.3.3 Lastberäkningar 
I tabellerna nedan redovisas de totala krafterna som verkar på bladen i de olika turbinklasserna 
(tabell 4.2) samt de moment som verkar på bladen (tabell 4.3). 
 

Tabell 4.2. Krafterna som verkar på bladen i de olika turbinklasserna. 
 Klass 1 Klass 2 Klass 3 

Blad 1     [N] 3,6E+05 2,6E+05 2,0E+05 
Blad 2     [N] 1,6E+03 1,2E+03 9,3E+02 
Blad 3      [N] 1,6E+03 1,2E+03 9,3E+02 

 
Tabell 4.3. Momenten som verkar på bladen i de olika turbinklasserna. 

 Klass 1 Klass 2 Klass 3 
Blad 1      [Nm] 6,2E+06 4,5E+06 3,5E+06 
Blad 2      [Nm]   2,9E+04 2,1E+04 1,6E+04 
Blad 3      [Nm] 2,9E+04 2,1E+04 1,6E+04 

 
 
 
4.3.4 Massaberäkning av torn 
Blad 
I tabell 4.4 nedan redovisas momenten i de olika bladen (M1 , M2H  och M3H) samt momentet 
från rotorn som verkar i tornets botten. I tabell 4.5 redovisas thrustkraften för alla turbinklasser.     

    
Tabell 4.4. Momenten i bladen och det totala momentet för varje turbinklass. 

 Klass 1 Klass 2 Klass 3 
M1                          [Nm] 6,2E+06 4,5E+06 3,5E+06 
M2H = M3H      [Nm] 2,5E+04 1,8E+04 1,4E+04 
Mrotor             [Nm] 3,5E+07 2,5E+07 2,0E+07 
 

Tabell 4.5. Thrustkraften för de olika turbinklasserna. 
 Klass 1 Klass 2 Klass 3 

Thrustkraft [N] 3,6E+05 2,6E+05 2,0E+05 
 
Torn 
Följande tabeller redovisar väggtjocklekar och tornmassor för de olika turbinklasserna; 

 
Tabell 4.6.Tornets tjocklek och massa för varje diameter i klass 1. 

Diameter [m] Tjocklek [mm] Massa [ton] 
1,0 488 956 
2,0 133 520 
3,0 64 375 
4,0 39 302 
5,0 26 258 
6,0 20 229 
7,0 15 209 
8,0 12 193 
9,0 10 181 
10,0 9 171 
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Tabell 4.7. Tornets tjocklek och massa för varje diameter i klass 2. 
Diameter [m] Tjocklek [mm] Massa [ton] 

1,0 352 691 
2,0 96 376 
3,0 46 271 
4,0 28 218 
5,0 19 187 
6,0 14 166 
7,0 11 151 
8,0 9 139 
9,0 7 131 
10,0 6 124 

 
Tabell 4.8. Tornets tjocklek och massa för varje diameter i klass 3. 

Diameter [m] Tjocklek [mm] Massa [ton] 
1,0 274 538 
2,0 75 293 
3,0 36 211 
4,0 22 170 
5,0 15 145 
6,0 11 129 
7,0 9 117 
8,0 7 109 
9,0 6 102 
10,0 5 96 
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5. Diskussion 
 
SVERIGES VINDSITUATIONER  
Utifrån undersökningen och sammanställningen om Sveriges vindsituationer som vi har gjort 
ser vi exempelvis att turbinklass 1, dvs. för medelvindar på 10 m/s, inte existerar vare sig inom 
Sverige eller längs kusten i Östersjöområdet. Detta betyder troligen att om man vill sätta upp 
turbinklass 1 kan möjligheten finnas längre ut i Östersjön.  
 
På fastlandet är medelvindarna för turbinklass 4 mest förekommande, men genom intervjuerna 
som gjorts har det framkommit att det främst är klass 3 och 2 som används i Sverige. Detta tror 
vi kan förklaras med att företagen gör sina egna noggrannare mätningar på specifika platser 
som resulterar i att klass 3 och 2 kan sättas upp. Man väljer de platser som det blåser mest på. 
Vad gäller dessa turbinklasser finns det enligt kartan (i bilaga A) lämpliga områden längs 
kusterna, större sjöar, södra Sverige och delar av Norrland.  
 
INTERVJUER MED FÖRETAG 
Efter alla intervjuer som gjordes med olika kraftbolag och projektörer kunde vi se att 
etableringen av vindkraft i dagsläget är störst på land i södra Sverige. Detta kan bero på att det 
blåser såpass bra i södra Sverige (se karta i bilaga A), företagen vill ha närhet till sin egen 
verksamhet, bättre tillgänglighet till vindkraftverken samt närhet till elnäten. 
  
Det är inte många av företagen som hade planer på att bygga vindkraftverk ute till havs inom 
den närmaste tiden, då allting tar mycket längre tid, kräver mer resurser och avstånden till 
kraftnäten kan vara till problem. De flesta företag anser att det i dagsläget lönar sig mer att 
etablera sin vindkraft på land. Ett av företagen nämnde att det inte lönar sig med havsbaserad 
vindkraft i Sverige idag p.g.a. de stödsystem som finns, vilket vi förstår som att de anser att 
miljöbonusen (som fås vid produktion av el från förnyelsebara energikällor) för havsbaserad 
vindkraft inte avspeglar de högre kostnaderna tillräckligt. 
 
Genom intervjuerna ser vi att företagen nu siktar norröver, då man ser potential för vindkraft 
även i Norrland. Detta kan bero på att det är mer glesbebyggt där och antagligen mindre antal 
markägare på större arealer vilket underlättar att få tillstånd till marken. En annan aspekt vad 
gäller Norrlands glesbebyggda områden är att det blir mindre fall av närliggande bostäder som 
det behövs tas hänsyn till. Nackdelar med vindkraftens utbredning i Norrland kan vara långa 
avstånd som försvårar och fördröjer service- och underhållsarbeten, längre avstånd till 
kraftnäten och svårare att transportera konstruktionsdelar på mindre skogsvägar för 
uppbyggnad av vindkraftverk på platser där det blåser bra. 
 
När företagen väljer plats för vindkraftetablering är vindkarteringar och MIUU-metoden vanligt 
förekommande. Längre in i projekteringen görs alltid egna mätningar med exempelvis 
mätmaster. Anledningen till att företagen alltid vill göra egna mätningar på plats kan vara att 
man vill ha mer noggrannare mätningar på den specifika platsen under en längre tid. 
 
Företagens kunskaper om turbinklassificering är blandade. Vissa är mycket insatta och har 
avdelningar som arbetar med enbart detta medan andra har väldigt liten kännedom och 
överlämnar allt åt leverantören. Den vanligast förekommande turbinklassen hos företagen är 
klass 3.  
 
Inget av företagen har fasta leverantörer. Vattenfall gör en stor beställning åt gången så att ett 
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lager med både klass 2 och 3 turbiner finns att plocka ifrån. Andra företag väljer leverantör för 
varje enskilt projekt vad gäller pris, teknik, utformning och leveranstider.   
 
När man ser till vilka mål och visioner företagen har angående vindkraft i framtiden ser vi att 
samtliga vill bygga ut sin vindkraft, främst på land. Vissa företag nämner även riksdagens 
planeringsmål att fram till år 2015 tillföra 10 TWh från vindkraft, och vill vara en del av detta.  
Vi tycker att 10 TWh är ett blygsamt mål med tanke på att bara Vattenfall har som mål att öka 
med 8 TWh fram tills år 2016. Med den utbyggnadstakt för vindkraft som Tyskland har så 
skulle Sverige klara detta mål på drygt 2 år. Vad är det som skiljer så mycket i ländernas 
energipolitik att Sverige behöver så mycket längre tid kan man undra.  
 
FIKTIVT VINDKRAFTVERK 
- EFFEKT OCH ENERGI 
I uppgiften där det skulle designas ett eget vindkraftverk för att göra effekt- och 
energiberäkningar skulle en diameter väljas mellan 80-100 meter. Diametern 80 meter valdes 
för att undersöka den mindre storleken i intervallet då ScanWind har större storlekar på sina 
turbiner. En beräkningsmodell upprättades i Excel. I denna modell ingick beräkningar för 
vindeffektkurvor som kopplades till ett diagram för olika Cp-värden (effektkoefficienten som 
funktion av löptalet vid konstant pitchvinkel) samt energiberäkningar för varje vindhastighet i 
de tre högsta IEC-klasserna. Modellen skapades i Excel för att kunna variera parametrar och 
undersöka hur olika ändringar påverkade effekt- och energiresultaten. 
 
Två olika typer av vindeffektkurvor gjordes, en med konstant löptal och en med konstant 
varvtal. Anledningen till detta var att vi noterat att båda förekommer och ville jämföra dessa. 
Dock är det idag vanligare med konstant löptal eller en kombination av dessa vilket gjort att vi 
har fått fram två ytterligheter. Tittar vi på fallet med fast löptal kan vi se att ju större diameter 
rotorn har desto lägre blir varvtalet. Detta beror på att den sträcka som bladspetsen ska röra sig 
på ett varv (cirkelns omkrets) ökar medan bladspetsens hastighet är densamma. Det har 
framkommit i litteraturstudie att det optimala löptalet ligger kring 7 för trebladiga turbiner. 
Detta har vi i vår modell kunnat testa och också kommit fram till eftersom det ger den högsta 
energiproduktionen men också att det inte överskrider gränserna för buller, varvtal och 
spetshastighet. Resultatet blev att märkeffekten kunde bestämmas till 2 MW. Då vi har konstant 
löptal innebär detta att effektkoefficienten hålls på sitt maximala värde och varvtalet tillåts 
variera med vindhastigheten. Om löptalet ökas ger detta en minskad effekt vid de gränser som 
vi har utgått ifrån, om löptalet minskas ger det en lägre energiproduktion. Löptal 6 däremot är 
ganska likt löptal 7 vad gäller energiproduktion och effektkurva, men har ett lägre Cp-värde. 
Det andra fallet, alltså med fast varvtal, visade att ökad spetshastighet ger upphov till ökat 
buller. Spetshastigheten utgör alltså en begränsning för turbinens maximala varvtal. En fördel 
med fast varvtal är att det garanterar att man får rätt frekvens på elektriciteten som går ut på 
elnätet. Det är en enklare, driftsäkrare och billigare lösning. Dock är fördelen med variabelt 
varvtal att effekten i vinden tas tillvara på ett bättre sätt. När det blåser mer vill man att rotorn 
ska kunna rotera fortare för att få ut mer energi ur vinden vilket det inte gör då man har 
konstant varvtal. I båda fallen ser man att ju större diameter rotorn har, desto mer energi kan 
den fånga ur vinden. Detta beror på att den sveper över en större yta. 
 
Med beräkningsmodellen testades hur mycket energiproduktionen ökade om märkeffekten 
istället bestämdes till 2,5 MW. Det framkom då att energiproduktionen vid konstant löptal 
ökade med 15 % för klass 1, 12 % för klass 2 och 10 % för klass 3. I klass 1 motsvarar den 
ökade energiproduktionen ca 60 normalvillors energiförbrukning under ett år. Frågan är om 
man tjänar på detta vid en jämförelse mellan kostnaderna för en större turbin och den 15 % 
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större energiproduktionen.  
 
Eftersom märkeffekten på kurvan med konstant löptal bestämdes till 2 MW, gjordes likadant 
med kurvan med konstant varvtal för att kunna jämföra dessa vad gäller vindeffektkurva och 
energiproduktion. För att studera detta har vi satt in kurvorna i samma diagram och ökat 
effekten för att se hur de följs åt, se bilaga G. Då ser vi att vindeffektkurvorna är ganska lika 
upptill ca 2,3 MW, men efter detta så ser man tydligt hur kurvan med konstant löptal överlägset 
tar tillvara på effekten i vinden på ett effektivare sätt. Det krävs högre vindhastigheter för 
kurvan med konstant varvtal att nå högre effekter. Ett exempel är då konstant löptal når en 
effekt på 5 MW vid 16 m/s så krävs 22 m/s för att erhålla samma effekt med konstant varvtal. 
Med detta följer att energiproduktionen blir större för konstant löptal än konstant varvtal vid 
högre effekter. 
 
Vid jämförelsen mellan vår valda vindeffektkurva (med konstant löptal) och den vi har fått av 
ScanWind (se bilaga G) som är på 3,5 MW och har en rotordiameter 90 meter (men som vi har 
klippt av vid 2 MW för att lättare kunna jämföra) ser vi till att börja med att startvindarna 
skiljer sig åt. Då vårt vindkraftverk ger effekt redan vid 3 m/s, börjar ScanWind vid 4 m/s. Så 
är fallet även vid jämförelsen med Gamesas vindeffektkurva (se bilaga G) som har startvinden 
4 m/s. Detta borde bero på att varvtalsintervallet börjar vid 5 rpm och slutar vid 19 rpm för vår 
vindeffektkurva, medan Scanwinds intervall är 10-20 rpm. Då vi hittat olika värden på 
varvtalsintervall som olika turbinleverantörer uppger ser vi att de ofta har ett intervall av 
storleken 10 rpm, vilket innebär att vårt intervall mellan 5-19 antagligen är för stort. Vid en 
ändring av intervallet till 9-19 rpm istället ser vi att startvinden för vårt vindkraftverk blir 5,5 
m/s. Vad gäller energiproduktion kan vi konstatera att om vi ska förhålla oss till ett 
varvtalsintervall på 10 rpm så är det bättre att ha varvtalsintervallet 9-19 rpm än 5-15 rpm, då 
högre varvtal ger högre energiproduktion. Tittar vi på ScanWinds effekt vid deras märkvind 11 
m/s ser vi att de har där en högre effekt än vårt vindkraftverk vid samma vindhastighet. De har 
alltså lägre märkvind än vår vindeffektkurva, dvs. når sin märkeffekt snabbare. I jämförelsen 
med Gamesas vindeffektkurva uppträder det motsatta. De har en märkvind på ca 13,5 m/s 
vilket innebär att deras effekt vid vår märkvind (11,5 m/s) bara är 1,7 MW.  
 
- LASTBERÄKNINGAR 
Lastberäkningarna gjordes på det parkerade fallet med ett upprätt blad som träffades av vinden 
på sin största yta och de två andra bladen på sin minsta yta. Anledningen till att inte alla bladen 
valdes att träffas på minsta ytan, vilket hade varit det optimala fallet för att få minst kraft 
verkande på rotorn, var att få det hela lite mer realistiskt och för att studera skillnaderna mellan 
ytterligheterna maxlast och minlast på ett blad. En annan anledning var att ett blad kan vara 
trasigt och inte går att vrida ur vinden. I resultatet ser vi att kraften på bladet med störst yta är 
drygt 200 gånger större än de med minst yta, vilket då hör ihop med dragkoefficienten CD som 
också är drygt 200 gånger större för det blad med störst yta. Om laster på element med olika 
korda i ett och samma blad jämförs, ser vi att krafterna hör ihop med kordans storlek eftersom 
ju större korda, desto större yta träffas av vinden.  
 
I beräkningarna har maxvindarna för de olika klasserna använts då de anses vara 
dimensionerande, även om de uppträder väldigt sällan. Detta betyder att alla krafter och 
moment i resultatet är de maximala för respektive turbinklass.     
 
- MASSABERÄKNING AV TORN 
I massaberäkningarna valdes intervallet på tornets diameter till 1-10 meter för att undersöka 
ytterligheter. Dock är de vanligaste diametrarna i tornets botten ca 4-6 meter i jämförelse med 
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exempelvis Dynawind och Scanwind. En förenkling som har gjorts i beräkningarna är att tornet 
har konstant diameter istället för den vanliga konformen. Detta gör att krafterna från vinden blir 
lika stora längs hela tornet. Minsta massan på tornet fås vid den största diametern vilket är bra 
då åtgången av stål hålls nere. Denna massa ger en väggtjocklek på cirka en halv centimeter, 
vilket känns orimligt om man ska ta hänsyn till buckling, utmattning och svängning. Ska 
hänsyn till detta tas kommer det antagligen behövas förstärkning inuti tornet i någon form, 
vilket gör att det troligen blir lättare i många avseenden att välja en mindre diameter med något 
tjockare vägg. Vid transporter på land inom Sverige blir det problem vid diametrar över 5 
meter. Det som försvårar vid transporter kan vara mitträcken, broar, kurvor och viadukter.  
Vad gäller mindre diametrar som 1-2 meter, ser vi att väggarna blir så tjocka att det inte blir 
något hålrum inuti tornet. Detta gör att det inte går att ta sig upp till maskinhuset den inre 
vägen. Sedan kanske även risk för självsvängning föreligger.  
 
Hade massaberäkningarna gjorts där även maskinhus ingått hade detta resulterat i större 
thrustkraft och större axiell kompression vilket leder till högre tornmassor för varje diameter i 
det valda intervallet. Tornmassorna redovisas utifrån beräkningarna för böjspänning, då de är 
mycket större än för vilka massor som räknats ut via skjuvspänningen. Faktum är att massorna 
som fås vid beräkningar på skjuvspänning är så mycket mindre än de för böjspänning att de till 
och med kan försummas.  
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6. Slutsatser 

 

I. Medelvindarna i Sverige lämpar sig främst för klass IIII, därefter klass III på de 
områden i Sverige där det blåser som bäst enligt den framtagna kartan.  

II. Medelvindarna i Sverige lämpar sig främst för klass III, därefter klass II enligt 
företagen. 
Det kommer troligen att dröja länge innan ökade satsningar på vindkraft till havs görs i 
Sverige. Alla företagen är eniga om att ha visioner om fortsatt utbyggnad av vindkraft 
och söker sig nu istället norrut på land i Sverige.  
MIUU är en välkänd och användbar metod hos de flesta av företagen. Egna 
vindmätningar på valda platser är också vanligt förekommande.  
Det är blandade kunskaper om och användning av IEC-klassificeringen hos företagen. 

För det fiktiva vindkraftverket gäller följande slutsatser;  

III. Det kan konstateras att det är effektivare med konstant löptal än konstant varvtal, och 
det effektivaste löptalet är 7. 
Vid lägre effekter skiljer sig vindeffektkurvan för konstant löptal inte så mycket från 
kurvan för konstant löptal, men efter ca 2,3 MW klarar inte kurvan för konstant varvtal 
att nå lika höga effekter vid samma vindhastigheter som konstant löptal. 
Det som skiljer olika turbintillverkares vindeffektkurvor åt är startvind, märkvind, 
märkeffekt samt varvtalsintervall. 

IV. Det blir en högre energiproduktion vid konstant löptal.  
V. För att få så små laster som möjligt på rotorn behöver bladen vridas så att 

motståndskoefficienten CD mot vinden blir så liten som möjligt, d.v.s. vinden ska träffa 
så små ytor som möjligt.  

VI. Böjspänningen är dimensionerande för tornets massa. Diameterintervallet 3-5 meter 
valdes i samtliga turbinklasser. Valet gjordes främst med hänsyn till 
transportmöjligheter, rimlig väggtjocklek samt jämförelser med vanligt förekommande 
torntjocklekar och diametrar hos torntillverkare. 
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Bilagor 
 
Bilaga A: 

Figur A.1. Årsmedelvindarna på 103 meters höjd i Sverige kopplade till möjliga vindturbinklasser. 
 
 
Källa: http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20-
%20Om%20oss/Vindkraft/Vindpotentialen%20i%20Sverige%20p%C3%A5%201%20km%20skala_2007.pdf s.10 
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Bilaga B: 
SKELLEFTEÅ KRAFT 
Intervju med Stefan Skarp på Skellefteå kraft 2009-03-04: 
 
Skellefteå kraft är den femte största kraftproducenten i Sverige. Bolagets el kommer till 70 % 
från vattenkraft, och den övriga elproduktionen kommer från kraftvärme, kärnkraft och 
vindkraft. Det sistnämnda är ett betydande energislag i den framtida svenska elproduktionen 
tycker företaget, och vinden är en oändlig naturresurs som med den moderna 
vindkraftstekniken kan omvandlas till konkurrenskraftig och miljövänlig energi. Skellefteå 
Kraft både kan och vill vara en del av den utvecklingen.  
 
Företaget äger en mindre vindkraftpark i Bureå med tre vindkraftverk, och i Uljabouda uppförs 
för närvarande företagets första egenbyggda vindkraftspark med tio vindkraftverk. I Blaiken 
planerar Skellefteå kraft att bygga Sveriges största landbaserade vindkraftspark med 100 
vindkraftverk, och det planeras även att bygga vindkraftanläggningar i Storliden och 
Jokkmokksliden med cirka 10 verk på vardera stället. 
 
Skellefteå kraft har valt att etablera sin vindkraft främst i norra Sverige. Norr- och Västerbotten 
väljs framför andra lokaliseringar då företaget strävar efter att ha närhet till den egna 
verksamheten. Skellefteå kraft söker lämpliga områden för landbaserad vindkraft i norra 
Sverige eftersom företaget anser att det är enklare och mer praktiskt med att bygga 
landbaserade vindkraftanläggningar. Ofta finns det även tillgång till elnätsanslutning och vägar. 
De data som används vid projektering av vindkraftsanläggningar är satellitdata, befintliga 
mätdata och egna mätdata. När det börjar närma sig byggnation så är det bara egna mätdata 
som gäller enligt Stefan Skarp.  
 
Vad gäller turbinklasser så vet företaget ganska mycket om de befintliga normer som finns. 
Skellefteå kraft jobbar mycket med vindkraft och har en hel avdelning för detta ändamål. 
Stefan Skarp menar att det hör till den tekniska kärnkompetensen att känna till 
dimensioneringsserier och gällande regler för turbiner och att företaget har tekniska specialister 
på detta. Det är viktigt att känna till standarder, som exempelvis IEC klassificeringen. Det är 
också mycket viktigt att både känna till vilka extremvindar, medelvindar och 
turbulensförhållanden som gäller när man väljer turbiner till olika platser. En turbinleverantör 
kan inte leverera en turbin med fel klassning till en plats för då kan inte leverantören garantera 
att den håller, eller stå för sina garantiåtaganden. 
  
Skellefteå kraft upphandlar turbiner och har inga förvalda leverantörer. Företaget köper turbiner 
utifrån det bästa erbjudandet när det gäller teknik och pris. 
 
Det finns kvalitetsmodeller för hur företaget jobbar med projekteringen av 
vindkraftanläggningar. Det tekniska förarbetet kan klaras av på några månader vilket är relativt 
kort tid enligt Stefan Skarp. Sedan tillkommer det tid för att få tillstånd, samt även insamling av 
mätdata som tar lång tid. Man vill ha minst ett års mätdata, gärna mer.  
 
De områden som väljs ut som lämpliga för etablering av vindkraft är noga undersökta för att 
säkerställa att ansvar tas för både människor och miljö. Skellefteå kraft försöker så långt som 
möjligt att välja områden som inte har fast boende som kan påverkas av vindkraftetableringen.  
 
Företagets mål för vindkraften i framtiden är att producera motsvarande 1 TWh vindkraft den 
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kommande 10 års perioden, vilket är en viktig del av riksdagens planeringsmål att från 
vindkraft producera 10 TWh år 2015.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: www.skekraft.se 
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Bilaga B: 
RABBALSHEDE KRAFT 
Intervju med Bertil Hjalmarsson på Rabbalshede kraft 2009-03-19: 
 
Rabbalshede Kraft är ett företag som projekterar och uppför landbaserade vindkraftverk i 
Sverige för att driva och sköta dessa i egen regi. Företagets vision är att bli en av de fem 
största kommersiella aktörerna i Sverige inom drift och projektering av vindkraft. 
 
Bolagets första vindkraftspark finns på Huds Moar som ligger i norra Bohuslän och består av 
sex vindkraftverk med en total effekt på 15 MW. Vindkraftsparken togs i drift under maj 2008 
och med 100 meter höga torn och en rotordiameter på 90 meter är Vindpark Hud Sveriges 
högsta landbaserade vindkraftverk. Rabbalshede kraft har byggt upp en stor projektportfölj som 
för närvarande omfattar drygt 600 vindkraftverk. Dessa är fördelade på ett 50-tal 
vindkraftsparker i goda vindlägen över hela Sverige. Av dessa 600 verk beräknas 250 
driftsättas fram till år 2015. Verkens totala produktionskapacitet motsvarar cirka 1,5 TWh per 
år. 
 
När företaget väljer plats för sina vindkraftverk används MIUU-modellen och vindkarteringar. 
Den viktigaste källan är såklart vinden men det finns andra faktorer som också påverkar, 
exempelvis riksintressen som naturreservat och myrar, och då spelar det ingen roll att det blåser 
bra. När platsen är vald kontaktas markägaren och kontrakt skrivs. När man får tillgång till 
marken görs vindmätningar med ultraljud (så kallade sodarmätare) och mätmaster. 
Rabbalshede kraft gör alltid sina egna vindmätningar.  
 
Turbinklasser är ingenting företaget använder någon särskild information om, då de tycker att 
det blåser så dåligt i Sverige och väldigt sällan är på områden med medelvindar över 7,5 m/s.  
 
Vid val av turbin förekommer inga fasta leverantörer, och det är många faktorer som spelar in. 
Självklart väger priset tungt, men är inte alltid den avgörande faktorn. Servicevillkor, 
ljudspridning och vilken maskin som man tror passar bäst till respektive plats diskuteras med 
leverantörer. Olika beräkningar på exempelvis ljudnivå och turbulensintensitet görs och 
leverantörens projektavdelning kan utreda om deras turbin passar för projektet i fråga.  
  
Projekteringstiden kan vara ganska lång, ofta uppemot 4 år. I stora drag tar det ett års arbete att 
ta fram MKB (miljökonsekvensbeskrivning), ett år att få tillstånd inklusive eventuella 
överklaganden samt två års leveranstid och byggtid. På senare år har företaget märkt att el-
anslutningen är en flaskhals i projekteringsprocessen. Det är dåligt med kraftnät i närheten av 
anläggningarna och det tar lång tid för elbolagen att bygga nya. Rabbalshede kraft har gjort 
egna modeller att följa för projekteringen av vindkraftverk.  
 
Företagets vision om vindkraft i framtiden är att växa inom Sverige, på land. Om man följer 
utvecklingen ser man att det finns potential från Dalarna och norrut, exempelvis Jämtland och 
Västernorrland. Företaget har i dagsläget inga planer på att sätta upp vindkraftverk till havs då 
det är alldeles för dyrt. Om det händer något krävs det båt, ibland även helikopter vilket gör att 
det blir en dyr organisation att sköta om dem. Även här kan det bli problem med avstånd till 
kraftnäten. 
 
 
Källa: www.rabbalshedekraft.se 
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Bilaga B: 
E.ON 
Intervju med Camilla Rasmusson, projektledare 2009-03-24: 
 
E.ON Nordic producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, 
värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. 
Sedan 2002 har E.ON Sverige mångdubblat elproduktionen från vindkraft. Omkring hälften av 
all el producerad av vindkraftverk i Sverige säljs idag genom E.ON 
 
E.ON väljer platsen för vindkraft genom att studera vindförhållanden, t.ex. via MIUU, och 
andra förutsättningar som att nätanslutning är möjlig till rimlig kostnad och att det inte ligger 
för mycket bostadshus i närheten. I ett andra steg utförs egna vindmätningar på plats med hjälp 
av 100 m höga mätmaster.  
 
För onshoreprojekt i Sverige är det turbinklass 3 som är aktuell, vilket tillämpas i de allra 
flesta projekt. En noggrann kartläggning görs inför varje beställning av vilken klass på turbiner 
som lämpar sig bäst. Mätdata från mätmasterna används för att få optimala verk till varje plats.  
 
E.ON använder sig av flera olika leverantörer, och de viktigaste faktorerna man tittar på är pris, 
utformning och leveranstid. E.ON vill t.ex. bygga 100 meter höga torn i skogsområden, vilket 
inte alla leverantörer kan erbjuda. 
 
Man brukar räkna med att tiden för vindkraftprojekt tar mellan 2-5 år, från förprojektering till 
driftstart, beroende på parkens storlek samt om ärendet blir överklagat eller inte.  
E.ON tillämpar ett internt verksamhetssystem, med riktlinjer, mallar och processkartor vid 
projektering. 
 
För tillfället gör E.ON stora satsningar på havsbaserad vindkraft i Danmark och landbaserad 
vindkraft i Sverige. Landbaserad vindkraft är även intressant i övriga Norden. Havsbaserad 
vindkraft är inte lönsamt idag i Sverige med de stödsystem som finns. Dessa kommer 
förmodligen att ändras i framtiden. Storleken på turbinerna utvecklas mot allt större, men 
regelverk från t ex transportsstyrelsen angående hinderbelysning sätter ofta reella gränser vid 
150 meter totalhöjd idag. I Östersjöområdet har E.ON idag ett par havsbaserade projekt som de 
jobbar med.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: www.eon.se 
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Bilaga B: 
WPD 
Intervju med Maria Röske och Pontus Löfstrand på WPD 2009-03-26:  
 
wpd Scandinavia AB finns i Stockholm och är ett helägt dotterbolag inom wpd koncernen, som 
är en av Europas ledande vindkraftsaktör med lång erfarenhet inom projektering, finansiering 
och drift av olika förnyelsebara energiprojekt sedan 1996.  
 
WPD Scandinavia AB arbetar för närvarande med projektering och utveckling av ett flertal on- 
och offshore-projekt i Skandinavien, bland annat Sveriges största vindkraftspark Kriegers Flak 
(wpd Scandinavia AB arbetar idag som konsult åt Vattenfall AB, som förvärvade projektet 
våren 2005). 
 
Det är många faktorer som spelar in vid val av plats för vindkraftverk, och den viktigaste 
faktorn är såklart att det blåser. Sedan måste det även finnas möjlighet att få arrende. Om man  
hittar en bra plats för exempelvis 5 verk, och det finns det 20 markägare, så är det ingen idé att 
gå vidare i processen då det blir alldeles för komplicerat. Andra saker som spelar in är avstånd 
till bostäder.  
 
Vinddata kommer från vindkarteringar och MIUU-metoden, och efter det görs egna 
vindmätningar. Dock kostar det ca 1 miljon kronor att sätta upp en egen mätmast vilket gör att 
man måste ha kommit en bit in i projekteringen för att inte förlora pengar i onödan, menar 
Maria Röske.  
 
Det är viktigt att rätt turbin hamnar på rätt ställe då tillverkarens service- och driftavtal skall 
hålla och garantier skall vara giltiga. Om det skulle vara så att platsen inte uppfyller rätt IEC-
klassificering för aktuell turbin kan man göra en unik certifiering och ändå få igenom 
garantipaketet från tillverkaren. Enligt Pontus Löfstrand vill wpd helst planera och bygga 2 
MW-verk, oftast på 108 meters navhöjd. Rätt turbin till rätt plats ges av att få ut en skaplig 
kapacitetsfaktor, alltså på lägre medelvindar kommer man att vilja ha en rotor som är 
förhållandevis stor till generatoreffekten, och då ligger IEC-klassen med i detta. Oftast är det 
uppenbart vilken klass på turbin man väljer om det är en låg, medel eller hög medelvindsplats. 
Turbulensen kan vara en kritisk faktor på många platser i Sverige, och wpd planerar många 
verk på platser med t.ex. i skog eller på kullar med hög turbulens. Wpd låter då tillverkaren 
räkna på detta och se om det är möjligt eller inte, dvs. om garantierna blir giltiga. Ofta används 
då IEC eller så blir det en individuell prövning. 
 
Wpd har sin inköpsavdelning i Tyskland där upphandling av vindkraftverk sker. Det finns inga 
fasta leverantörer och wpd ser gärna fler leverantörer på den svenska marknaden i framtiden. 
Man har ofta märkt att inte alla kriterier i IEC-standarden behöver uppfyllas. Alla kriterier 
utom en kanske uppfylls med råge, t.ex. om luftens densitet eller turbulensintensiteten sticker 
iväg men medelvinden fortfarande är okej går tillverkaren med på det ändå och godtar helheten. 
 
När det gäller projektering tar det längre tid än man kan tro. Wpd utvecklar en del projekt från 
start själva men det förekommer även partnerskap med andra. Från projektidé till driftsättning 
kan man räkna med att 4-5 års tid är ganska realistiskt och då har wpd ändå korta leveranstider 
eftersom de köper många verk och inga överklaganden är inräknade i tillståndsbiten. 
 
Wpd:s mål är att driftsätta en vindkraftpark per år i storleksordningen ca 10 verk, och att öka 
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den takten om några år till ca 2-3 parker per år som driftsätts. Företaget utvecklar projekt i 
Sverige på land från Kalmar län till Sveg, och man utvecklar även aktuella projekt till havs men 
allting tar väldigt mycket längre tid och är mycket dyrare än på land, så det kommer att ta 
många år tills vi kommer till byggstart där menar Pontus Löfstrand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: www.wpd.de 
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Bilaga B: 
VATTENFALL 
Intervju med Inga-Lena Hannukka 2009-03-26: 
Vattenfall är den ledande elproducenten i Norden och bland de fem största i Europa. 
Kärnkraft, vattenkraft och vindkraft är de kraftslag som Vattenfall använder för att producera 
el i Sverige. Vattenfall är Nordens största investerare i vindkraft och har arbetat med 
utveckling av vindkraft i närmare 30 år. Idag har Vattenfall cirka 100 vindkraftverk i Sverige. 
 
Vattenfall bestämde år 2006-2007 att hitta 50 stycken intressanta områden för vindkraft i 
Sverige. För att hitta dessa använde man MIUU-modellen. Sedan har Vattenfall en avdelning 
som tittade närmare på prospekten, såg var det blåste bäst, och kollade upp vem som var 
markägare. Man upptäckte att Sveaskog ägde många stora områden med bra vindlägen och 
skrev avtal med dem. Det är också många som ringde till Vattenfall och gav förslag på 
områden. När Vattenfall väljer en plats vill man att platsen ska vara tillräckligt stor för att minst 
10 verk ska få plats, det ska helst vara få markägare för att underlätta administration och det ska 
vara tillräckligt nära elnätet.  
 
Vattenfall har vindkraftverk ute till havs, men det är mer lönsamt, lättare och bättre på land så i 
nuläget har de inga nya havsprojekt på gång. Vattenfall bygger endast vindkraftsparker, inte 
enskilda verk eftersom de anser att det inte är lönsamt. Parkerna brukar som ovan nämnts vara 
på minst 10 verk, förutom på Ringhals där det blåser bra men det endast finns plats för 3 
stycken. Dock äger Vattenfall denna mark själva vilket gör det hela lönsamt ändå. I 
vindskraftsparkerna har man alltid likadana turbiner. Klasser eller turbinleverantörer blandas 
alltså inte då det av övervaknings och elmässiga skäl är enklare så. Det är förstås annorlunda i 
Vattenfalls forskningsparker när nya turbiner provkörs eller testas. 
 
När Vattenfall köper turbiner så görs inte detta för varje enskilt projekt utan man tecknar 
ramavtal med en leverantör. De turbiner som upphandlas är de som gäller och används till alla 
projekt. Inför år 2010 har Vattenfall tecknat avtal med Vestas, och då har Vattenfall klass 2 och 
klass 3 att välja på. De flesta platser är lågvindsplatser, alltså för klass 3, då det är svårare att 
täcka in platser med riktigt bra vind för klass 2. Vattenfall ser inget intresse alls för klass 1 
turbiner då de inte ser någon plats i Sverige som lämpar sig för dessa.  
 
För år 2011 och 2012 har man i början av detta år gått ut med en anbudsförfrågan, 8-9 stycken 
turbinleverantörer har svarat och man diskuterar fortfarande med dessa. Leverantörerna ska 
kontakta Vattenfalls inköpsavdelning och vara beredda att kunna leverera den omfattning som 
Vattenfall önskar. Det handlar om 200 MW per år fram till år 2016, alltså 100 turbiner om året. 
Leverantören ska klara denna omfattning och även Vattenfalls villkor om att själva sköta drift 
och underhåll. Vissa klarar inte detta, t.ex. Enercon som vill göra allt sådant själva och därför är 
en omöjlig leverantör.  
 
När Vattenfall bygger en vindkraftspark så är tiden för detta ca 2,5 år. Projekteringsstadiet 
(utredningar, tillstånd, bygglov, detaljprojektering och upphandling) tar ca 1,5 år och det är i 
detta stadium som de flesta av Vattenfalls projekt är nu i dagsläget. Leveranstiden för 
turbinerna brukar ligga på ca 13 månader och den vanligaste effekten på turbinerna är 2 MW 
och 2,3 MW. Vid projektering använder sig Vattenfall av projekteringsverktyget PROPS och 
av en utifrån denna framtagen WINDPRO (som precis som PROPS utgår från toll-gates men 
som är mer anpassat till vindkraftsprojekt).  
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Vattenfalls målsättning är att till år 2016 ha ökat produktionen med 8 TWh från vindkraft. 
Detta mål är fattat innan regeringens klimatproposition, och Vattenfall tror att de kommer att 
öka mer ändå. En annan målsättning som Vattenfall har är att hälften av deras TWh ska komma 
från förnyelsebara källor år 2030. Var ser då Vattenfall möjligheter för vindkraften? Hittills har 
det varit först och främst landsbaserat och då framför allt i södra Sverige. Vattenfall är 
tveksamma till havsbaserad vindkraft då de tycker det behövs en bättre elnätslösning och att det 
är allmänt krångligt och dyrt, men i framtiden tror man att det kommer bli alltmer aktuellt. Där 
Vattenfall ser störst potential i nuläget är Norrland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: www.vattenfall.se  
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Bilaga C: 

 
 

Figur C.1.Diagrammet visar Cp-värden på y-axeln, 
 löptal på x-axeln och de olikfärgade kurvorna representerar olika pitchvinklar . 

 
 
Källa: ScanWind 
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Bilaga D: 
 

 
Figur D.1. Egengjorda Weibulldiagram för de olika vindturbinklasserna. 
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Bilaga E: 
 

Tabell E.1.Bladdata för last- och massaberäkningar. 
Avstånd från bladroten Korda alfa Cd 

 0,0 2,416 -180 0,1 
2,0 2,483 -170 0,24 
4,0 2,648 -150 0,58 
6,0 2,814 -120 1,06 
8,0 2,98 -90 1,3 

10,0 3,136 -60 1,06 
12,0 3,166 -30 0,45 
14,0 2,993 -20 0,2 
16,0 2,787 -15 0,1 
18,0 2,578 -10 0,013 
20,0 2,385 -6 0,01 
22,0 2,212 -2 0,006 
24,0 2,059 2 0,006 
26,0 1,921 4 0,007 
28,0 1,796 6 0,009 
30,0 1,676 8 0,012 
32,0 1,558 10 0,015 
34,0 1,46 12 0,024 
36,0 1,372 14 0,048 
38,0 1,273 16 0,082 
40,0 1,129 18 0,123 

  20 0,164 
  25 0,32 
  30 0,5 
  40 0,69 
  50 0,9 
  60 1,06 
  70 1,18 
  80 1,26 
  90 1,3 
  100 1,27 
  120 1,06 
  150 0,58 
  170 0,24 
  180 0,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Scanwind 
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Bilaga F: 
 

Figur F.1. Vindeffektkurva från Gamesa på 2 MW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: http://www.directindustry.com/prod/gamesa/wind-turbine-20927-371705.html 
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Bilaga F: 
 
 

 
 

Figur F.2. Vindeffektkurva från Scanwind, till en början på 3,5 MW  
men kapad till 2 MW för att kunna användas vid jämförelser. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: ScanWind 
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Bilaga G: 
 

 
Figur G.1. Här visas skillnaden på våra vindeffektkurvor vid högre effekter. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


